
บทท่ี 5 
สรุปผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การสํารวจครั้งนี้ มีวัต ถุประสงค� เพ่ือสํารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต อ           

การให"บริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยวัดความพึงพอใจจากการเข"ารับบริการประจําป+
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"านเทศกิจหรือป8องกันบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4 การให"บริการของ
งานด"านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ ซ่ึงในแต ละภารกิจได"วัดผลความพึงพอใจออกเป;น       
4 ด"าน ดังนี้  ด"านกระบวนการข้ันตอนการให"บริการ ด"านเจ"าหน"าท่ีผู"ให"บริการด"านสิ่งอํานวย       
ความสะดวก และด"านช องทางการให"บริการ 

 การดําเนินการในการสํารวจครั้งนี้  ได"กําหนดกลุ มตัวอย างโดยกําหนดขนาดของ       
กลุ มตัวอย างโดยใช"ตาราง Krejcie และ Morgan ประกอบด"วย 4 ภารกิจ ได"จํานวนกลุ มตัวอย าง
ท้ังสิ้นจํานวน 3,820 ราย  
 เครื่องมือท่ีใช"ในการสํารวจ  เป;นแบบสอบถามท่ีผู"สํารวจสร"างข้ึนแบ งออกเป;น 3 ส วน 
ดังนี้   ส วนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับข"อมูลท่ัวไปของผู"ตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเป;น
แบบตรวจสอบรายการจํานวน 6 ข"อ ส วนท่ี 2 เป;นแบบสอบถามความพึงพอใจของผู"รับบริการ       
ในพ้ืนท่ีเทศบาลนครอุบลราชธานี เป;นแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น มีลักษณะเป;นมาตราส วน
ประเมินค า ซ่ึงผู"สํารวจสร"างข้ึนตามวิธีการสร"างเครื่องมือของ Likert ชนิด 5 ตัวเลือก แสดงให"เห็น   
ถึงระดับความพึ งพอใจของผู" ถู กสัมภ าษณ�  และส วน ท่ี  3  ได" ให" คํ าถามปลายเปO ด เพ่ื อให"              
ผู"ตอบแบบสอบถามได"แสดงความคิดเห็นและข"อเสนอแนะอ่ืนในการประเมินความพึงพอใจ           
ในการให"บริการในแต ละด"าน 

สถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห�ข"อมูล  ใช"โปรแกรมสําเร็จรูป สําหรับสถิติท่ีใช"ในการวิเคราะห�
ข"อมูลประกอบด"วย ค าเฉลี่ย  ค าร"อยละ ความถ่ี  ส วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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สรุปผลการสํารวจ 

 
ผลของการเก็บข"อมูลจากกลุ มตัวนํามาสรุปผลการสํารวจได"ดังนี้  
1. ข�อมูลส�วนบุคคล 
     การให"บริการ 4 ภารกิจ คือ ภารกิจท่ี 1 การให"บริการของงานด"านสิ่งแวดล"อมและ

สุขาภิบาลภารกิจท่ี 2 การให"บริการของงานด"านการศึกษา ภารกิจท่ี 3 การให"บริการของงาน       
ด"านเทศกิจหรือป8องกันบรรเทาสาธารณภัย และภารกิจท่ี 4  การให"บริการของงานด"านการรักษา
ความสะอาดในท่ีสาธารณะ 

     จากการสํารวจพบว า ผู"ตอบแบบสอบถามเป;นเพศหญิงมากท่ีสุดจํานวน 2,317 คน     
คิดเป;นร"อยละ 60.65 ของจํานวนกลุ มตัวอย างท้ังหมด อายุ 60 ป+ข้ึนไป มากท่ีสุด จํานวน 1,259 คน 
คิดเป;นร"อยละ 32.96 ของจํานวนกลุ มตัวอย างท้ังหมด มีสถานภาพสมรสมากท่ีสุด จํานวน 2,568 คน 
คิดเป;นร"อยละ 67.23 ของจํานวนกลุ มตัวอย างท้ังหมด มีรายได"ระหว าง 10,001 – 15,000 บาท   
มากท่ีสุด จํานวน 1,396 คน คิดเป;นร"อยละ 36.54 ของจํานวนกลุ มตัวอย างท้ังหมด มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 2,391คน คิดเป;นร"อยละ 62.59 ของจํานวนกลุ มตัวอย างท้ังหมด 
ประกอบอาชีพรับราชการมากท่ีสุด จํานวน 1,557 คน คิดเป;นร"อยละ 40.76 ของจํานวน          
กลุ มตัวอย างท้ังหมด 

 
2. ผลการวิเคราะห"ระดับความพึงพอใจของผู�รับบริการ 

ผลการสํารวจความพึงพอใจในคุณภาพการให"บริการประจําป+งบประมาณ 2564 สรุป  
ได"ว าผู"รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให"บริการของงานท้ัง 4 ภารกิจ ดังรายละเอียดต อไปนี้  

2.1 ผลการวิเคราะห"ระดับความพึงพอใจของงานด�านส่ิงแวดล�อมและสุขาภิบาล 
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได"รับความพึงพอใจในคุณภาพการให"บริการงานด"านสิ่งแวดล"อมและ
สุขาภิบาลในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.85)  เม่ือจําแนกรายด"านพบว า กลุ มตัวอย าง     
มีความพึงพอใจในด"านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย การจัด
พ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข"อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู"รับบริการท่ีถูกต"องและครบถ"วน ในระดับมากท่ีสุด 
(ค าเฉลี่ย 4.86)  ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน ในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.85) 

2.2  ผลการวิเคราะห"ระดับความพึงพอใจของงานด�านการศึกษา เทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได"รับความพึงพอใจในคุณภาพการให"บริการงานด"านการศึกษาในภาพรวม ในระดับ  
มากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.87)  เม่ือจําแนกรายด"านพบว า กลุ มตัวอย างมีความพึงพอใจในด"านช องทาง  
การให"บริการ ช องทางขอติดต อรับบริการท่ีหลากหลาย ความเพียงพอ ความเหมาะสมต อการบริการ
แต ละประเภท ในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.88)  ความพึงพอใจในภาพรวมของงาน ในระดับ      



 
101 

 

มากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.85)  ด"านกระบวนการข้ันตอนการให"บริการ การติดป8ายประกาศ แจ"งข"อมูล 
ประชาสัมพันธ�ข าวให"ประชาชนทราบอย างท่ัวถึง ความรวดเร็วในกระบวนการติดต อ/ประสานงาน
ขอรับบริการ การให"บริการตามลําดับก อน-หลัง ในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.84)  

2.3  ผลการวิเคราะห"ระดับความพึงพอใจของงานด�านเทศกิจหรือป.องกันและบรรเทา
สาธารณภัย เทศบาลนครอุบลราชธานี ได"รับความพึงพอใจในคุณภาพการให"บริการงานด"านเทศกิจ
หรือป8องกันบรรเทาและสาธารณภัยในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.87)  เม่ือจําแนก      
รายด"านพบว า กลุ มตัวอย างมีความพึงพอใจในด"านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ี        
มีความสะอาด ปลอดภัย การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข"อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู"รับบริการ         
ท่ีถูกต"องและครบถ"วน ในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.94) ด"านกระบวนการข้ันตอนการให"บริการ   
การติดป8ายประกาศ แจ"งข"อมูล ประชาสัมพันธ�ข าวให"ประชาชนทราบอย างท่ัวถึง ความรวดเร็ว      
ในกระบวนการติดต อ/ประสานงานขอรับบริการ 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) 

2.4  ผลการวิเคราะห"ระดับความพึงพอใจของงานด�านการรักษาความสะอาด         
ในท่ีสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี ได"รับความพึงพอใจ       
ในคุณภาพการให"บริการงานด"านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะของเทศบาลนครอุบลราชธานี
ในภาพรวม ในระดับมากท่ีสุด  (ค าเฉลี่ ย  4.84)  เม่ือจําแนกรายด"านพบว า กลุ ม ตัวอย าง                
มีความพึงพอใจในด"านสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก สถานท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย          
การจัดพ้ืนท่ีพักรอ  การบริการข"อมูลสารสนเทศเก่ียวกับผู"รับบริการท่ีถูกต"องและครบถ"วน ในระดับ
มากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.86) ด"านช องทางการให"บริการ ช องทางขอติดต อรับบริการท่ีหลากหลาย      
ความเพียงพอ ความเหมาะสมต อการบริการแต ละประเภท ในระดับมากท่ีสุด (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 งกายเหมาะสม     
ในการให"บริการ ในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.83)   
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3.  สรุประดับความพึงพอใจเฉล่ียท้ัง 4 ด�าน /คะแนน และการแปลค�า 
เทศบาลนครอุบลราชธานี ได"รับความพึงพอใจในภาพรวมในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.86) 

คิดเป;นร"อยละ 97.20%   คะแนนท่ีได" 10 คะแนน โดยเม่ือพิจารณาในรายภารกิจ ได"ผลความพึงพอใจ    
เรียงตามลําดับ ดังนี้ 

1. การให"บริการของงานด"านเทศกิจหรือป8องกันบรรเทาสาธารณภัย  และการให"บริการ
ของงานด"านการศึกษา ได"รับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.87) คิดเป;นร"อยละ 97.40%   
คะแนนท่ีได" 10 คะแนน 

2. การให"บริการของงานด"านสิ่งแวดล"อมและสุขาภิบาลได"รับความพึงพอใจในระดับ  
มากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.85) คิดเป;นร"อยละ 97.00%   คะแนนท่ีได" 10 คะแนน และ 

3. การให"บริการของงานด"านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี ได"รับความพึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด (ค าเฉลี่ย 4.84) คิดเป;นร"อยละ 96.80%   คะแนน 
ท่ีได" 10 คะแนน   ดังจะแสดงข"อมูลในตารางท่ี 5.1  ภาพท่ี 5.1 และภาพท่ี 5.2 ต อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5.1  ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให"บริการของงานทุกด"าน /คะแนน และการแปลค า 
ท่ี ภารกิจ ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการ 

ค�าเฉล่ีย ร�อยละ คะแนน การแปลค�า 
1 งานด"านสิ่งแวดล"อมและสุขาภิบาล 4.85 97.00 10 มากท่ีสุด 
2 งานด"านการศึกษา 4.87 97.40 10 มากท่ีสุด 
3 งานด"านเทศกิจหรือป8องกันบรรเทาสาธารณภัย 4.87 97.40 10 มากท่ีสุด 
4 ด"านการรักษาความสะอาดในท่ีสาธารณะ 4.84 96.80 10 มากท่ีสุด 

ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยทุกภารกิจ 4.86 97.20 10 มากท่ีสุด 
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 ภาพท่ี 5.1 ค าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให"บริการของงานทุกภารกิจ 
 
 

 
 
ภาพท่ี 5.2 ค าเฉลี่ยร"อยละระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให"บริการของงานทุกภารกิจ 
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ข�อเสนอแนะ 
 

จากผลการสํารวจ พบว า การให"บริการประชาชนของเทศบาลนครอุบลราชธานีในทุกด"าน 
มีระดับความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุดทุกด"าน เพ่ือเป;นการพัฒนาการให"บริการของเทศบาลนคร
อุบลราชธานีให"ตรงกับความต"องการของผู"รับบริการมากยิ่งข้ึน กลุ มตัวอย างมีข"อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
ดังต อไปนี้ 

1.   ควรเร งรัดปรับปรุงซ อมแซมถนนให"มีสภาพการใช"งานท่ีปลอดภัยต อชีวิตและทรัพย�สิน
ของผู"ใช"บริการ พ้ืนถนนไม เรียบ และฝาท อระบายน้ําไม อยู ระดับเดียวกับพ้ืนถนน 

2.  ขอให"มีการจัดการขยะอย างเป;นระบบและเพ่ิมความละเอียดในการการเทขยะออกจาก
ถังให"หมดแล"วเก็บให"อยู ในสภาพเดิม รวมถึงการตรวจเช็คความเพียงพอและสภาพการใช"งาน       
ของถังขยะให"มีจํานวนเพียงพอและมีสภาพใช"งานได"ดีให"ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

3.  ควรตรวจสอบไฟฟ8าส องสว างสาธารณะให"ใช"งานได"ทุกระยะ  เพ่ือป8องกันการเกิด
อุบัติเหตุต อชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน 

4 .  ควรตัดแต งก่ิงไม"ท่ีขยายก่ิงก"านใบไปเก่ียวสายไฟอันอาจส งผลให"เกิดเหตุการณ�        
ไม พึงประสงค�ได" 


