
บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 

ลําดับการแสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 

ผู�สํารวจได�จัดลําดับการแสดงผลการวิเคราะห�ข�อมูลจากแบบสอบถามท่ีได�รับคืนจาก      
กลุ#มตัวอย#าง 3,820 ฉบับ โดยวัดความพึงพอใจจากการเข�ารับบริการประจําป1งบประมาณ 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�านเทศกิจหรือป<องกันบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4 การให�บริการของงานด�านการรักษา
ความสะอาดในท่ีสาธารณะ ซ่ึงในแต#ละงานบริการได�วัดผลความพึงพอใจออกเป>นรายด�าน โดยแบ#ง
การนําเสนอแต#ละภารกิจ   
 

การนําเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมูล 
 
1.  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลส#วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถาม ซ่ึงประกอบด�วย เพศ อายุ 

สถานภาพ รายได�ต#อเดือน การศึกษา และอาชีพ แสดงค#าสถิติเป>นร�อยละ (ดังตารางท่ี 4.1) 
2.  ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล วิเคราะห�

โดยคํานวณ    หาค#าเฉลี่ย ( X )  และส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางท่ี 4.2) 
3.  ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านการศึกษา  วิเคราะห�โดยคํานวณหา

ค#าเฉลี่ย ( X )  และส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางท่ี 4.3) 
4.  ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านเทศกิจหรือป<องกันและบรรเทา      

สาธารณภัย วิเคราะห�โดยคํานวณหาค#าเฉลี่ย ( X )  และส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางท่ี 4.4) 
5.  ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 

วิเคราะห�โดยคํานวณหาค#าเฉลี่ย ( X )  และส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางท่ี 4.5) 
6.  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจรายภารกิจ วิเคราะห�โดยคํานวณหาค#าเฉลี่ย     

( X ) และส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางท่ี 4.6) 
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ผลการวิเคราะห�ข�อมูลส�วนบุคคลของกลุ�มตัวอย�าง 
 
  ผลการวิเคราะห�ข�อมูลส#วนบุคคลของกลุ#มตัวอย#างแสดงผลได�ดังตารางต#อไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1  จํานวนและร�อยละของผู�ตอบแบบสอบถาม 

ข�อมูลส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 

1.    เพศ 
              ชาย 
              หญิง 

 
1,503 
2,317 

 
39.35 
60.65 

รวม 3,820 100 

2.   อายุ    
             อายุตํ่ากว#า 20 ป1 
             อายุระหว#าง 20-29 ป1 
             อายุระหว#าง 30-39 ป1 
             อายุระหว#าง 40-49 ป1 
             อายุระหว#าง 50-59 ป1   
             อายุ 60 ป1 ข้ึนไป 

 
319 
282 
595 
499 
866 

1,259 

 
8.35 
7.38 
15.58 
13.06 
22.67 
32.96 

รวม 3,820 100.00 

3.   สถานภาพ 
           โสด 
           สมรส  
           หม�าย/หย#า/แยกกันอยู#          

 
1,208 
2,568 

44 

 
31.62 
67.23 
1.15 

รวม 3,820 100.00 

4.   รายได�ต#อเดือน 
            น�อยกว#า  5,000  บาท 
            รายได�ระหว#าง   5,000 – 10,000 บาท       
            รายได�ระหว#าง   10,001 – 15,000 บาท       
            รายได�ระหว#าง   15,001 – 20,000 บาท       
            รายได� 20001 บาท ข้ึนไป       

 
1,062 
920 

1,396 
319 
123 

 
27.80 
24.08 
36.54 
8.35 
3.22 

รวม 3,820 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ต#อ) 

ข�อมูลส�วนบุคคล จํานวน ร�อยละ 

5.    การศึกษา 
             ระดับประถมศึกษา 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนต�น/ปวช. 
             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.      
             ระดับปริญญาตรี 
             ระดับสูงปริญญาตรี 

 
116 
267 

1,043 
2,391 

3 

 
3.4 
6.99 
27.30 
62.59 
0.08 

รวม 3,820 100.00 

6.    อาชีพ 
            เกษตรกร 
            พนักงาน/ลูกจ�าง 
            รับราชการ             
            ค�าขาย 
  นักเรียน/นักศึกษา 

อ่ืน ๆ  

 
2 

1,317 
1,557 
728 
187 
29 

 
0.05 
34.48 
40.76 
19.06 
4.90 
0.76 

รวม 3,820 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.1 พบว#า ผู�ตอบแบบสอบถามเป>นเพศหญิงมากท่ีสุด จํานวน 2,317 คน 
คิดเป>นร�อยละ 60.65 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด เป>นเพศชายจํานวน 1,503 คน คิดเป>นร�อยละ 
39.35  ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.1 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.1 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามเพศ 
 

จากตารางท่ี 4.1 กลุ#มตัวอย#าง มีอายุ 60 ป1 ข้ึนไป มากท่ีสุด จํานวน 1,259 คน คิดเป>น    
ร�อยละ 32.96 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ลําดับรองลงมา มีอายุระหว#าง 50-59 ป1 จํานวน   
866 คน คิดเป>นร�อยละ 22.67 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด  มีอายุ 30-39 ป1 จํานวน 595 คน 
คิดเป>นร�อยละ 15.58 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด มีอายุระหว#าง 40-49 ป1 จํานวน 499 คน    
คิดเป>นร�อยละ 13.06 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด มีอายุตํ่ากว#า 20 ป1 จํานวน 319 คน คิดเป>น
ร�อยละ 8.35 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด และ  มีอายุ 20-29 ป1 จํานวน 282 คน คิดเป>นร�อยละ 
7.38 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด  ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.2 ดังนี้ 

 

 
ภาพท่ี 4.2 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอายุ 
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จากตารางท่ี 4.1 กลุ#มตัวอย#าง มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จํานวน 2,568 คน คิดเป>นร�อยละ 

67.23 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ลําดับรองลงมา มีสถานภาพ โสด จํานวน 1,208 คน คิดเป>น
ร�อยละ 31.62 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด และสถานภาพหม�าย/หย#า/แยกกันอยู# จํานวน 44 คน 
คิดเป>นร�อยละ 1.15 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.3 ดังนี้ 

 
ภาพท่ี 4.3 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามสถานภาพ 
 

จากตารางท่ี 4.1 กลุ#มตัวอย#าง มีรายได�ระหว#าง 10,001 – 15,000 บาทมากท่ีสุด จํานวน 
1,396 คน คิดเป>นร�อยละ 36.54 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ลําดับรองลงมาเรียงตามลําดับดังนี้  
มีรายได�น�อยกว#า 5,000 บาท จํานวน 1,062 คน คิดเป>นร�อยละ 27.80 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#าง
ท้ังหมด  มีรายได�ระหว#าง 5,000 – 10,000 บาท จํานวน 920 คน คิดเป>นร�อยละ 24.08 ของจํานวน
กลุ#มตัวอย#างท้ังหมด มีรายได�ระหว#าง 15,001 – 20,000 บาท จํานวน 319 คน คิดเป>นร�อยละ 8.35 
ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด และ มีรายได� 20,001 บาท ข้ึนไป จํานวน 123 คน  คิดเป>นร�อยละ 
3.22 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.4 ดังนี้ 
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ภาพท่ี 4.4 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายได� 

 
จากตารางท่ี 4.1 กลุ#มตัวอย#างมีการศึกษาระดับปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 2,391คน     

คิดเป>นร�อยละ 62.59 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด  ลําดับรองลงมาเรียงตามลําดับดังนี้            
มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน1,043 คน คิดเป>นร�อยละ 27.30 ของจํานวน
กลุ#มตัวอย#างท้ังหมด  มีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต�น จํานวน 267 คน คิดเป>นร�อยละ 6.99 
ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 116 คน คิดเป>นร�อยละ 3.04 
ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด และมีการศึกษาสูงกว#าระดับปริญญาตรีจํานวน 3 คน คิดเป>นร�อยละ 
0.08 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.5 ดังนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.5 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามการศึกษา 
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จากตารางท่ี 4.1 กลุ#มตัวอย#าง ประกอบอาชีพรับราชการมากท่ีสุด จํานวน 1,557 คน       

คิดเป>นร�อยละ 40.76 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด รองลงมามีอาชีพพนักงาน/ลูกจ�าง จํานวน 
1,317 คน คิดเป>นร�อยละ 34.48 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ประกอบอาชีพค�าขาย จํานวน   
728 คน คิดเป>น ร�อยละ 19.06 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด  เป>นนักเรียน/นักศึกษา จํานวน 
187 คน คิดเป>นร�อยละ 4.90 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 29 คน คิดเป>น
ร�อยละ 0.76 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด และ มีอาชีพเกษตรกร จํานวน 2  คน คิดเป>น  ร�อยละ 
0.05 ของจํานวนกลุ#มตัวอย#างท้ังหมด ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.6 ดังนี้ 

 

 
 
ภาพท่ี 4.6 ข�อมูลท่ัวไปของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามอาชีพ 
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ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ 
 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนในการให�บริการ หมายถึงการศึกษาระดับ
ความรู�สึกหรือทัศนคติของประชาชนท่ีมีต#อการให�บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ประกอบด�วย 4 ภารกิจ คือ  

ภารกิจท่ี 1 การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล   
ภารกิจท่ี 2 การให�บริการของงานด�านการศึกษา 
ภารกิจท่ี 3 การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือป<องกันบรรเทาสาธารณภัย  
ภารกิจท่ี 4 การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะของเทศบาล

นครอุบลราชธานี  
สาธารณสุขความพึงพอใจของแต#ละกิจกรรม/โครงการจะศึกษาใน 6 ประเด็นดังนี้ 
1) ข�อมูลส#วนบุคคล ได�แก# เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ รายได�ต#อเดือน ระดับการศึกษา 
2) ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป< ายประกาศ แจ� งข�อ มูล 

ประชาสัมพันธ�ข#าวให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต#อ/ประสานงาน
ขอรับบริการ การให�บริการตามลําดับก#อน-หลัง 

3) ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการให�บริการ ให�บริการ
ด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย#างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย#างเท#าเทียม  การแต#ง
กายเหมาะสมในการให�บริการ 

4) ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัด
พ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

5) ด�านช#องทางการให�บริการ ช#องทางขอติดต#อรับบริการท่ีหลากหลาย ความเพียงพอ 
ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละประเภท 

6) ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 
ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการแยกรายละเอียดรายภารกิจ ดังตาราง

ต#อไปนี้ 
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1. ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านส่ิงแวดล�อมและสุขาภิบาล  
ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านสิ่ งแวดล�อมและสุขาภิบาล              

มีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.2  
 

ตารางท่ี 4.2   ค#าเฉลี่ย ส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บริการของงาน   
ด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล   

งานด�านส่ิงแวดล�อมและสุขาภิบาล   
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป<ายประกาศ แจ�ง
ข�อมูล ประชาสัมพันธ�ข#าวให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความ
รวดเร็วในกระบวนการติดต#อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให�บริการตามลําดับก#อน-หลัง 

4.82 .389 มากท่ีสุด 

2. ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการ
ให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย#าง
สุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย#างเท#าเทียม  การแต#งกายเหมาะสม
ในการให�บริการ 

4.85 .358 มากท่ีสุด 

3. ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

4.86 .350 มากท่ีสุด 

4. ด�านช#องทางการให�บริการ ช#องทางขอติดต#อรับบริการท่ี
หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละ
ประเภท 

4.83 .379 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.85 .362 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.85 .178 มากท่ีสุด 

 จากตารางท่ี   4.2  พบว#า กลุ# ม ตัวอย#างมีความพึงพอใจในการให�บริการของงาน             
ด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 
4.85) โดยกลุ#มตัวอย#างมีความพึงพอใจในการให�บริการแยกตามรายด�าน เรียงตามลําดับต#อไปนี้     
ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพักรอ         
การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 
4.86)  ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.85) ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ี
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มีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการ
อย#างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย#างเท#าเทียม  การแต#งกายเหมาะสมในการให�บริการ ในระดับ
มากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.85)   ด�านช#องทางการให�บริการ ช#องทางขอติดต#อรับบริการท่ีหลากหลาย 
ความเพียงพอ ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละประเภท ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.83)      
และ ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป<ายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธ�ข#าว      
ให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต#อ/ประสานงานขอรับบริการ        
การให�บริการตามลําดับก#อน-หลัง ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.82) ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.7 
ดังต#อไปนี้ 

 
ภาพท่ี 4.7 ค#าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด�านของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล     
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2. ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านการศึกษา 
ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านการศึกษาแสดงข�อมูลในตารางท่ี 4.3  
 

ตารางท่ี 4.3   ค#าเฉลี่ย ส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บริการของงาน   
ด�านการศึกษา 

งานด�านการศึกษา 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป<ายประกาศ แจ�งข�อมูล 
ประชาสัมพันธ�ข#าวให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต#อ/ประสานงานขอรับบริการ การให�บริการตามลําดับ
ก#อน-หลัง 

4.84 .374 มากท่ีสุด 

2. ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการ
ให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย#างสุภาพ
ไว� ให�บริการกับทุกคนอย#างเท#าเทียม  การแต#งกายเหมาะสมในการ
ให�บริการ 

4.82 .386 มากท่ีสุด 

3. ด�านสถานท่ีและสิ่ งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

4.83 .407 มากท่ีสุด 

4. ด�านช#องทางการให�บริการ ช#องทางขอติดต#อรับบริการท่ีหลากหลาย 
ความเพียงพอ ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละประเภท 

4.88 .330 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.85 .358 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.87 .196 มากท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี  4.3  พบว#า กลุ#มตัวอย#างมีความพึงพอใจในการให�บริการของงานการศึกษา   
ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.87)  โดยกลุ#มตัวอย#าง         
มีความพึงพอใจในการให�บริการแยกตามรายด�าน เรียงตามลําดับต#อไปนี้ ด�านช#องทางการให�บริการ 
ช#องทางขอติดต#อรับบริการท่ีหลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละประเภท 
ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.88)  ความพึงพอใจในภาพรวมของงานในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 
4.85)  ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป<ายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธ�ข#าว   
ให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต#อ/ประสานงานขอรับบริการ       
การให�บริการตามลําดับก#อน-หลัง ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.84) ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวย   
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ความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศ
เก่ียวกับผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.83)  และด�านเจ�าหน�าท่ี 
เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�
การบริการอย#างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย#างเท#าเทียม  การแต#งกายเหมาะสมในการให�บริการ  
ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.82)  ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.8 ดังต#อไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี 4.8 ค#าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด�านของงานด�านการศึกษา 
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4. ผลการวิ เคราะห� ระดับความพึ งพอใจของงานด� าน เทศ กิจหรือป7 องกันและ          
บรรเทาสาธารณภัย 

ผลการวิ เค ราะห� ระ ดับความ พึ งพอ ใจของงานด� าน เทศ กิจห รือป< อ ง กัน และ             
บรรเทาสาธารณภัย  มีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.4 

 
ตารางท่ี 4.4  ค#าเฉลี่ย ส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บริการของงาน    

ด�านเทศกิจหรือป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

งานด�านเทศกิจหรือป7องกันบรรเทาสาธารณภัย 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป<ายประกาศ แจ�งข�อมูล 
ประชาสัมพันธ�ข#าวให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความรวดเร็วใน
กระบวนการติดต#อ/ประสานงานขอรับบริการ การให�บริการตามลําดับ
ก#อน-หลัง 

4.90 .302 มากท่ีสุด 

2. ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู�  ความชํานาญเชี่ยวชาญในการ
ให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย#างสุภาพไว� 
ให�บริการกับทุกคนอย#างเท#าเทียม  การแต#งกายเหมาะสมในการให�บริการ 

4.83 .382 มากท่ีสุด 

3. ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย 
การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการท่ี
ถูกต�องและครบถ�วน 

4.94 .256 มากท่ีสุด 

4. ด�านช#องทางการให�บริการ ช#องทางขอติดต#อรับบริการท่ีหลากหลาย 
ความเพียงพอ ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละประเภท 

4.85 .362 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.83 .382 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.87 .251 มากท่ีสุด 

  
จากตารางท่ี  4.4  พบว#า กลุ#มตัวอย#างมีความพึงพอใจในการให�บริการของงานด�านเทศกิจ

หรือป<องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากท่ีสุด 
(ค#าเฉลี่ย 4.87) โดยกลุ#มตัวอย#างมีความพึงพอใจในการให�บริการแยกตามรายด�าน เรียงตามลําดับ
ต#อไปนี้ ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  
การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 
4.94) ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป<ายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธ�ข#าว    
ให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต#อ/ประสานงานขอรับบริการ        
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การให�บริการตามลําดับก#อน-หลัง ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.90)  ด�านช#องทางการให�บริการ 
ช#องทางขอติดต#อรับบริการท่ีหลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละประเภท 
ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.85) ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญ         
ในการให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย#างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคน
อย#างเท#าเทียม  การแต#งกายเหมาะสมในการให�บริการ ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.83)  และ   
ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน  ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.83) ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.10 
ดังต#อไปนี้ 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ค#าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด�านของงานด�านเทศกิจหรือป<องกันและ        
บรรเทาสาธารณภัย   
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5. ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ี
สาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ
ของเทศบาลนครอุบลราชธานีมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.5 

 
ตารางท่ี 4.5   ค#าเฉลี่ย ส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู�ใช�บริการ 
 ของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

งานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  

ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ การติดป<ายประกาศ แจ�ง
ข�อมูล ประชาสัมพันธ�ข#าวให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความ
รวดเร็วในกระบวนการติดต#อ/ประสานงานขอรับบริการ การ
ให�บริการตามลําดับก#อน-หลัง 

4.82 .386 มากท่ีสุด 

2. ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการ
ให�บริการ ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย#าง
สุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย#างเท#าเทียม  การแต#งกายเหมาะสม
ในการให�บริการ 

4.83 .377 มากท่ีสุด 

3. ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด 
ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับ
ผู�รับบริการท่ีถูกต�องและครบถ�วน 

4.86 .354 มากท่ีสุด 

4. ด�านช#องทางการให�บริการ ช#องทางขอติดต#อรับบริการท่ี
หลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละ
ประเภท 

4.84 .373 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน 4.83 .382 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 4.84 .256 มากท่ีสุด 
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 จากตารางท่ี   4.5  พบว#า กลุ#ม ตัวอย#างมีความพึงพอใจในการให�บริการของงาน             
ด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในภาพรวมของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.84) โดยกลุ#มตัวอย#างมีความพึงพอใจในการให�บริการ  
แยกตามรายด�าน เรียงตามลําดับต#อไปนี้   ด�านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ี             
มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข�อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู�รับบริการ         
ท่ีถูกต�องและครบถ�วน ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.86) ด�านช#องทางการให�บริการ ช#องทาง        
ขอติดต#อรับบริการท่ีหลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต#อการบริการแต#ละประเภท ในระดับ
มากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.84) ด�านเจ�าหน�าท่ี เจ�าหน�าท่ีมีความรู� ความชํานาญเชี่ยวชาญในการให�บริการ 
ให�บริการด�วยความเต็มใจ และพร�อมให�การบริการอย#างสุภาพไว� ให�บริการกับทุกคนอย#างเท#าเทียม  
การแต#งกายเหมาะสมในการให�บริการ ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.83)  ด�านความพึงพอใจ         
ในภาพรวมของงาน ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.83) และ ด�านกระบวนการข้ันตอนการให�บริการ 
การติดป<ายประกาศ แจ�งข�อมูล ประชาสัมพันธ�ข#าวให�ประชาชนทราบอย#างท่ัวถึง ความรวดเร็ว      
ในกระบวนการติดต#อ/ประสานงานขอรับบริการ การให�บริการตามลําดับก#อน-หลัง ในระดับมากท่ีสุด 
(ค#าเฉลี่ย 4.82) ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.9 ดังต#อไปนี้ 
 

 
ภาพท่ี 4.10 ค#าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจรายด�านของงานด�านการรักษาความสะอาด            
ในท่ีสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี 
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6. ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานทุกภารกิจ 
ผลการวิเคราะห�ระดับความพึงพอใจของงานทุกภารกิจมีรายละเอียดตามตารางท่ี 4.8 
 

ตารางท่ี 4.6  ค#าเฉลี่ย  ส#วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให�บริการ                                
                   ของเทศบาลนครอุบลราชธานี รายภารกิจ   

ภารกิจ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. การให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล   4.85 .178 มากท่ีสุด 
2. การให�บริการของงานด�านการศึกษา 4.87 .196 มากท่ีสุด 
3. การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือป<องกันบรรเทาสาธารณภัย 4.87 .251 มากท่ีสุด 
4. การให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี 

4.84 .256 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.86 .151 มากท่ีสุด 
  

จากตารางท่ี 4.6 พบว#า ค#าเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุ#มตัวอย#างสําหรับ การให�บริการ    
ท้ัง 4 ภารกิจ ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.86)          
โดยเรียงตามลําดับจากมากไปหาน�อย ดังนี้  กลุ#มตัวอย#างมีความพึงพอใจการให�บริการของ          
การให�บริการของงานด�านเทศกิจหรือป<องกันบรรเทาสาธารณภัย ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.87) 
กลุ#มตัวอย#างมีความพึงพอใจการให�บริการของงานด�านการศึกษาในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.87) 
รองลงมากลุ#มตัวอย#างมีความพึงพอใจการให�บริการของงานด�านสิ่งแวดล�อมและสุขาภิบาล ในระดับ
มากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.85)  และการให�บริการของงานด�านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ     
ของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากท่ีสุด (ค#าเฉลี่ย 4.84) ดังจะแสดงในภาพท่ี 4.11 
ดังต#อไปนี้  
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ภาพท่ี 4.11 ค#าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจทุกภารกิจ    
 


