
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ลำดับการแสดงผลการวิเคราะหขอมูล 
 

ผูสำรวจไดจัดลำดับการแสดงผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับคืนจากกลุมตัวอยาง               

3,868 ฉบับ โดยวัดความพึงพอใจจากการเขารับบริการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย               

4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และ

การขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และ

ภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข ซึ่งในแตละงานบริการไดวัดผลความพึงพอใจออกเปนราย

ดาน โดยแบงการนำเสนอแตละภารกิจ   

 

การนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 

1.  ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพ 

รายไดตอเดือน การศึกษา และอาชีพ แสดงคาสถิติเปนรอยละ (ดังตารางที่ 4.1) 

2.  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ วิเคราะหโดย

คำนวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.2 – 4.5) 

3.  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  วิเคราะหโดยคำนวณหาคาเฉลี่ย 

( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.6 – 4.9) 

4.  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก วิเคราะหโดยคำนวณหาคาเฉลี่ย 

( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.10 – 4.13) 

5.  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการวิเคราะหโดยคำนวณหาคาเฉลี่ย 

( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.14 – 4.17) 

6.  ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจรายดานของแตละภารกิจ วิเคราะหโดยคำนวณหาคาเฉลี่ย 

( X )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.18 – 4.21) 

7.  ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจรายภารกิจ วิเคราะหโดยคำนวณหาคาเฉลี่ย ( X ) และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S) (ดังตารางที่ 4.22) 
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ผลการวิเคราะหขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
 

  ผลการวิเคราะหขอมลูสวนบุคคลของกลุมตัวอยางแสดงผลไดดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 4.1  จำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

1.    เพศ 

              ชาย 

              หญงิ 

 

1,939 

1,929 

 

50.13 

49.87 

รวม 3,868 100 

2.   อายุ    

             อายุต่ำกวา 20 ป 

             อายุระหวาง 20-29 ป 

             อายุระหวาง 30-39 ป 

             อายุระหวาง 40-49 ป 

             อายุระหวาง 50-59 ป   

             อาย ุ60 ป ขึ้นไป 

 

614 

880 

779 

693 

472 

430 

 

15.87 

22.75 

20.14 

17.92 

12.20 

11.12 

รวม 3,868 100.00 

3.   สถานภาพ 

           โสด 

           สมรส  

           หมาย/หยา/แยกกันอยู          

 

1,595 

1,289 

984 

 

41.24 

33.32 

25.44 

รวม 3,868 100.00 

4.   รายไดตอเดือน 

            นอยกวา  5,000  บาท 

            รายไดระหวาง   5,000 – 10,000 บาท       

 

587 

866 

 

15.18 

22.39 
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ขอมูลสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

            รายไดระหวาง   10,001 – 15,000 บาท       

            รายไดระหวาง   15,001 – 20,000 บาท       

            รายได 20001 บาท ข้ึนไป       

942 

840 

633 

24.35 

21.72 

16.37 

รวม 3,868 100.00 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

ขอมูลสวนบุคคล จำนวน รอยละ 

5.    การศึกษา 

             ระดับประถมศึกษา 

             ระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ปวช. 

             ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส.      

             ระดับปริญญาตร ี

             ระดับสูงปริญญาตร ี

 

714 

833 

834 

760 

727 

 

18.46 

21.54 

21.56 

19.65 

18.80 

รวม 3,868 100.00 

6.    อาชีพ 

            เกษตรกร 

            พนักงาน/ลูกจาง 

            รับราชการ             

            คาขาย 

  นักเรียน/นกัศึกษา 

 

719 

792 

846 

813 

698 

 

18.59 

20.48 

21.87 

21.02 

18.05 

รวม 3,868 100.00 

 

  จากตารางที่ 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากที่สุดจำนวน 1,939 คน คิดเปนรอยละ 

50.13 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  เปนเพศหญิงจำนวน 1,929 คน คิดเปนรอยละ 49.87 ของจำนวนกลุม

ตัวอยางทั้งหมด มีอายุระหวาง 20-29 ป มากที่สุด จำนวน 880 คน คิดเปนรอยละ 22.75 ของจำนวนกลุม

ตัวอยางทั้งหมด ลำดับรองลงมา มีอายุระหวาง 30.39 ป จำนวน 779 คน คิดเปนรอยละ 20.14 และผูมีอายุ

ระหวาง  40-49 ป จำนวน 693 คน  คิดเปนรอยละ 17.925 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีสถานภาพโสด
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มากที่สุด จำนวน 1,595 คน คิดเปนรอยละ 41.24 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ลำดับรองลงมา              

มีสถานภาพสมรส จำนวน 1,289 คน คิดเปนรอยละ 33.32 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด และสถานภาพ

หมาย/หยา/แยกกันอยู จำนวน 984 คน คิดเปนรอยละ 2.04 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีรายไดระหวาง 

10,001 – 15,000 บาท  บาท มากที่สุด จำนวน 942 คน คิดเปนรอยละ 24.35 ของจำนวนกลุมตัวอยาง

ทั้งหมด ลำดับรองลงมา มีรายไดระหวาง 5,000 – 10,000 บาท  จำนวน 866 คน คิดเปนรอยละ 22.39                 

ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด และมีรายไดระหวาง 15,001 – 20,000 บาท  จำนวน 840 คน คิดเปนรอยละ 

21.72 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. มากที่สุด จำนวน 834 คน คิดเปน

รอยละ 21.56 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ลำดับรองลงมา มีระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ปวช. จำนวน 833 

คน คิดเปนรอยละ 21.54 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด และมีการศึกษาปริญญาตรี จำนวน 760 คน คิดเปน

รอยละ 19.65 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีอาชีพรับราชการ มากที่สุด จำนวน 846 คน คิดเปนรอยละ 

21.87 ของ จำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด ลำดับรองลงมา เปนอาชีพคาขาย จำนวน 813 คน คิดเปนรอยละ 

21.02 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด และประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจาง จำนวน 792 คน คิดเปนรอยละ 

20.48 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด 

 

 

ผลการวิเคราะหดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
 

ผลการวิเคราะหดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการแยกรายละเอียดรายภารกิจ ดังตารางตอไปนี้ 

  

ตารางท่ี 4.2   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน ดานกระบวนการ       

                 ข้ันตอนการใหบริการของงานดานทะเบียน 

กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. มีการประชาสมัพันธ ระเบียบ กฎหมาย ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง 4.95 0.22 มากที่สุด 

2. ขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็วและชัดเจน 4.91 0.28 มากที่สุด 

3. มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลงั หรอืบัตรคิว 4.92 0.27 มากที่สุด 

4. ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน 4.95 0.20 มากที่สุด 

5. มีการเปดโอกาสใหซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะ 4.88 0.31 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.92 0.14 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่  4.2  พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการของ

งานดานทะเบียน ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี   ในระดับมากที่ สุด  (คาเฉลี่ ย 4.92)                 
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โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการประชาสัมพันธ ระเบียบ กฎหมาย ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง และ

ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุ งยาก ซับซอน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.95) ลำดับรองลงมา                 

กลุมตัวอยางมีความพึ งพอใจที่มีการใหบริการตามลำดับกอน-หลัง หรือบัตรคิว ในระดับมากที่ สุด                

(คาเฉลี่ย 4.92) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจขั้นตอนการใหบริการแตละขั้นตอนมีความสะดวกรวดเร็วและ

ชัดเจน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91)        

    

ตารางท่ี  4.3  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน ดานกระบวนการ 

                 ขั้นตอนการใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลกูสิง่กอสราง 

กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. มีการติดปายประกาศ แจงขอมลู ประชาสัมพันธขาวงานโยธาและการขอ 

   อนุญาตปลูกสรางอาคาร ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง 
4.90 0.39 มากที่สุด 

2. ความรวดเร็วในกระบวนการติดตอ/ประสานงานขอรับบริการ 4.89 0.38 มากที่สุด 

3. มผีังการจัดลำดับขั้นตอนการใหบรกิารขออนญุาตปลูกสรางอาคาร  

   อยางชัดเจนตามที่ประกาศไว 
4.85 0.39 มากที่สุด 

4. การใหบริการตามลำดบักอน-หลัง หรือมีการรับบัตรคิว 4.80 0.42 มากที่สุด 

5. แบบฟอรมขอรบัการบริการสั้น กระชับ เขาใจงาย หรือมตีัวอยางการกรอก 4.79 0.44 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.84 0.30 มากท่ีสุด 

 

 

 จากตารางที่  4.3 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการของ

งานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.84) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทีม่ีการติดปายประกาศ แจงขอมูล ประชาสัมพันธขาวงานโยธา

และการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90)              

ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ความรวดเร็วในกระบวนการติดตอ/ประสานงานขอรับบริการ  

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมีผังการจัดลำดับขั้นตอนการใหบริการขอ

อนุญาตปลูกสรางอาคาร อยางชัดเจนตามที่ประกาศไว ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.85)   

    

ตารางท่ี  4.4   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชาชน ดานกระบวนการ 

                  ขั้นตอนการใหบริการของงานดานพฒันาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
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1. มีประชาสมัพันธ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับสวัสดกิารสงัคม เชน  

   เบี้ยยังชีพผูสงูอายุ คนพิการ ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง 
4.94 0.29 มากที่สุด 

2. การรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส เปนไปตามระเบียบ 4.89 0.35 มากที่สุด 

3. มีบริการเบิกจายเงินที่หลากหลายเชน นำไปมอบใหที่บาน มารับทีส่วน 

   ราชการ โอนผานธนาคาร เปนตน 
4.92 0.29 มากที่สุด 

4. ระยะเวลาในการใหบรกิารทีร่วดเร็ว เหมาะสม และชัดเจน 4.92 0.29 มากที่สุด 

5. มีการเบิกจายเบี้ยยงัชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดสเปนไปตาม 

   ระยะเวลาที่กำหนด 
4.86 0.36 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.90 0.22 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่  4.4 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการของ

งานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากที่สุด            

(คาเฉลี่ย 4.90) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีประชาสัมพันธ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวของกับสวัสดิการ

สังคม เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.94)       

ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีบริการเบิกจายเงินที่หลากหลายเชน นำไปมอบใหที่บาน มารับ

ที่สวนราชการ โอนผานธนาคาร เปนตน และระยะเวลาในการใหบริการที่รวดเร็ว เหมาะสม และชัดเจน            

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการรับขึ้นทะเบียนผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูปวยเอดส เปนไปตามระเบียบ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89)     

    

 

 

 

 

    

         

ตารางที่  4.5  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับความพึงพอใจของประชาชนดานกระบวน 

                   การขั้นตอนการใหบริการของงานดานสาธารณสุข 

กระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. มีการประชาสมัพันธแจงขอมูลนัดหมายลวงหนาแกประชาชนอยางทั่วถึง      4.92 0.33 มากที่สุด 

2. การดำเนินกจิกรรมเกี่ยวกับสาธารณสุขมีความตอเนื่องและเหมาะสม 4.88 0.36 มากที่สุด 

3. มีการติดตามและประเมินผลดานสุขภาพของผูเขารับบรกิาร 4.89 0.33 มากที่สุด 

4. กำหนดเวลานัดหมายชัดเจน ตรงตามทีป่ระชาสัมพันธไว 4.90 0.32 มากที่สุด 
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5. มีความพรอมทางดานขอมลู เอกสาร และการประชาสัมพันธการใหบริการ   4.84 0.37 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.88 0.24 มากที่สุด 

  

จากตารางที่ 4.5  พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการของ

งานดานสาธารณสุข ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากที่ สุด (คาเฉลี่ย 4.88)                  

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการประชาสัมพันธแจงขอมูลนัดหมายลวงหนาแกประชาชนอยางทั่วถึง            

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่กำหนดเวลานัดหมายชัดเจน 

ตรงตามที่ประชาสัมพันธไว ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่จัดใหมีการ

ติดตามและประเมินผลดานสุขภาพของผูเขารับบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) 

          

ผลการวิเคราะหดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 
 

ผลการวิเคราะหดานเจาหนาที่ผูใหบริการแยกรายละเอียดรายภารกิจ ดังตารางตอไปนี ้  

 

ตารางท่ี 4.6  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน ดานเจาหนาที่ 

                 ผูใหบริการของงานดานทะเบียน 

เจาหนาทีผู่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. เจาหนาทีส่ามารถตอบขอซักถาม แกปญหาทีเ่กิดข้ึนไดอยางเหมาะสม  

   และชัดเจน      
4.87 0.37 มากที่สุด 

2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ / อัธยาศัยดี / วาจาสุภาพ 4.88 0.32 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกบัทุกคนอยางเทาเทียม    4.86 0.34 มากที่สุด 

4. เจาหนาทีเ่ปดโอกาสใหผูรบับริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม 4.93 0.24 มากที่สุด 

5. เจาหนาทีม่ีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการ 4.89 0.30 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.88 0.19 มากท่ีสุด 

  

 

 

 

 จากตารางที่ 4.6  พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการของงานดานทะเบียน

ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

เจาหนาที่ เปดโอกาสใหผู รับบริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.93)                 
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ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการ ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.89) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ / อัธยาศัยดี / วาจาสุภาพ

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) 

 

ตารางท่ี 4.7  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ ดานเจาหนาที่ 

                 ผูใหบริการของงานดานโยธา และการขออนญุาตปลกูสิง่กอสราง 

เจาหนาทีผู่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. เจาหนาทีม่ีความรู ความชำนาญเชี่ยวชาญในการใหบรกิาร 4.73 0.47 มากที่สุด 

2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ และพรอมใหการบรกิารอยางสุภาพ 4.82 0.38 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกบัทุกคนอยางเทาเทียม    4.83 0.37 มากที่สุด 

4. เจาหนาทีแ่ตงกายเหมาะสมในการใหบรกิาร 4.79 0.40 มากที่สุด 

5. เจาหนาทีม่ีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการ 4.88 0.32 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.81 0.22 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.7 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการของงานดานโยธา 

และการขออนุญาตปลูกสิง่กอสราง ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.81) 

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) 

ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกับทุกคนอยางเทาเทียม   

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.83) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ และ

พรอมใหการบริการอยางสุภาพ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.82) 

 

ตารางท่ี 4.8  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ เจาหนาที่  

                ผูใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสงัคม 

เจาหนาทีผู่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. เจาหนาทีส่ามารถตอบขอซักถาม แกปญหาทีเ่กิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

   และชัดเจน     
4.82 0.43 มากที่สุด 

2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ / อัธยาศัยดี / วาจาสุภาพ 4.88 0.32 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกบัทุกคนอยางเทาเทียม    4.88 0.33 มากที่สุด 

4. เจาหนาทีเ่ปดโอกาสใหผูรบับริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม 4.89 0.31 มากที่สุด 

5. เจาหนาทีม่ีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการ 4.86 0.34 มากที่สุด 
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ภาพรวม 4.86 0.21 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการของงานดานพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.86)               

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่เปดโอกาสใหผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม ในระดับ               

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ / 

อัธยาศัยดี / วาจาสุภาพ และเจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกับทุกคนอยางเทาเทียม ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.88) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการ ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.86) 

 

ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน ดานเจาหนาที่ 

                  ผูใหบริการของงานดานสาธารณสุข 

เจาหนาทีผู่ใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. เจาหนาทีส่ามารถตอบขอซักถาม แกปญหาทีเ่กิดข้ึนไดอยางเหมาะสม 

   และชัดเจน    
4.78 0.47 มากที่สุด 

2. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ / อัธยาศัยดี / วาจาสุภาพ 4.84 0.36 มากที่สุด 

3. เจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกบัทุกคนอยางเทาเทียม    4.88 0.32 มากที่สุด 

4. เจาหนาทีเ่ปดโอกาสใหผูรบับริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม 4.88 0.32 มากที่สุด 

5. เจาหนาทีม่ีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการ 4.86 0.34 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.84 0.22 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.9  พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานเจาหนาที่ผูใหบริการของงานดาน

สาธารณสุข ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.84) โดยกลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจเจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกับทุกคนอยางเทาเทียม และเจาหนาที่เปดโอกาสให

ผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจเจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอตอการใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.86) และกลุมตัวอยาง

มีความพึ งพอใจเจาหนาที่ ใหบริการดวยความเต็มใจ / อัธยาศัยดี / วาจาสุภาพ ในระดับมากที่ สุด                    

(คาเฉลี่ย 4.84) 
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ผลการวิเคราะหดานสิ่งอำนวยความสะดวก 
 

 ผลการวิเคราะหดานสิ่งอำนวยความสะดวกแยกรายละเอียดรายภารกิจ ดงัตารางตอไปนี ้
 

ตารางท่ี 4.10   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน ดานสิ่งอำนวย   

ความสะดวกการใหบริการของงานดานทะเบียน 

สิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกบัผูรบับริการ      4.85 0.35 มากที่สุด 

2. ความเพียงพอของอุปกรณสำหรบัผูรับบรกิารไดแก ปากกา น้ำยาลบคำผิด   4.91 0.28 มากที่สุด 

3. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสุขา น้ำดื่ม   

   ที่นั่งคอยรับบริการ ทีจ่อดรถ 
4.95 0.21 มากที่สุด 

4. มีบริการขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับผูรบับริการที่ถูกตองและครบถวน 4.92 0.26 มากที่สุด 

5. มีการเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบรกิาร ไดแกกลองรับความ คิดเห็น 

   แบบสอบถาม 
4.92 0.27 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.91 0.15 มากท่ีสุด 
  

  จากตารางที่ 4.10 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานสิ่งอำนวยความสะดวกการใหบริการของ

งานดานทะเบียน ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระดับมากที่ สุ ด  (คาเฉลี่ ย 4.91)                   

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับ

บริการ ที่จอดรถ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.95) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีบริการ

ขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูรับบริการที่ถูกตองและครบถวน และมีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ 

ไดแกกลองรับความ คิดเห็น แบบสอบถาม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ

ที่ความเพียงพอของอุปกรณสำหรับผูรับบริการไดแก ปากกา น้ำยาลบคำผิด ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87)    

    

ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบรกิาร 
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                    ดานสิ่งอำนวยความสะดวกการใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลกู 

                     สิ่งกอสราง 

สิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกบัผูรบับริการ      4.82 0.38 มากที่สุด 

2. ความเพียงพอของอุปกรณสำหรบัผูรับบรกิารไดแกปากกา น้ำยาลบคำผิด          4.80 0.39 มากที่สุด 

3. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งคอย 

   รับบริการ ที่จอดรถ           
4.90 0.29 มากที่สุด 

4. มีบริการขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับผูรบับริการที่ถูกตองและครบถวน 4.91 0.28 มากที่สุด 

5. มีการเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบรกิาร ไดแกกลองรับความคิดเห็น  

   แบบสอบถาม      
4.91 0.28 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.18 มากที่สุด 

 จากตารางที่  4.11 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในดานสิ่งอำนวยความสะดวก การใหบริการ

ของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับ           

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูรับบริการที่

ถูกตองและครบถวน และมีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแกกลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม 

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ความเพียงพอของสิ่งอำนวย

ความสะดวก เชน หองสุขา น้ำดื่ม ที่นั่ งคอยรับบริการ ที่จอดรถ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90)               

และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกับผูรับบริการ ในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.82) 

      

ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบรกิาร 

                    ดานสิ่งอำนวยความสะดวกการใหบริการของงานดานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม 

สิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกบัผูรบับริการ 4.84 0.36 มากที่สุด 

2. ความเพียงพอของอุปกรณสำหรบัผูรับบรกิาร ไดแก ปากกา น้ำยาลบ 

    คำผิด  
4.84 0.36 มากที่สุด 

3. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสุขา น้ำดื่ม  

    ที่นั่งคอยรับบริการ ที่จอดรถ      
4.93 0.26 มากที่สุด 

4. มีบริการขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับผูรบับริการที่ถูกตองและครบถวน 4.93 0.24 มากที่สุด 

5. มีการเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบรกิาร ไดแกกลองรับความคิดเห็น  4.91 0.28 มากที่สุด 
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    แบบสอบถาม 

ภาพรวม 4.89 0.16 มากที่สุด 

  

  จากตารางที่  4.12 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจใน ดานสิ่งอำนวยความสะดวกการใหบริการ

ของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากที่สุด                

(คาเฉลี่ย 4.89) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสุขา              

น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ที่จอดรถ และมีบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูรับบริการที่ถูกตองและครบถวน 

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.93) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอ

การใหบริการ ไดแกกลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) และกลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจที่อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกับผูรับบริการ และความเพียงพอของ

อุปกรณสำหรับผูรับบริการ ไดแก ปากกา น้ำยาลบคำผิด ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.84)        

     

     

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน ดานสิ่งอำนวย  

                  ความสะดวกการใหบริการของงานดานสาธารณสุข 

สิ่งอำนวยความสะดวก 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอกบัผูรบับริการ      4.83 0.37 มากที่สุด 

2. ความเพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสำหรบัผูรบับรกิาร  4.85 0.35 มากที่สุด 

3. ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสุขาน้ำด่ืมที่นั่ง  

   คอยรับบริการ ที่จอดรถ      
4.92 0.26 มากที่สุด 

4. มีบริการขอมลูสารสนเทศเกี่ยวกับผูรบับริการที่ถูกตองและครบถวน      4.92 0.27 มากที่สุด 

5. มีการเปดรบัฟงขอคิดเห็นตอการใหบรกิาร ไดแกกลองรับความคิดเห็น  

   แบบสอบถาม      
4.94 0.24 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.89 0.17 มากที่สุด 

 

 จากตารางที่ 4.13 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวกการใหบริการของ

งานดานสาธารณสุข ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) โดยกลุม
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ตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแกกลองรับความคิดเห็น แบบสอบถาม     

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.94) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีความเพียงพอของสิ่งอำนวย

ความสะดวก เชน หองสุขาน้ำดื่มที่นั่ง คอยรับบริการ ที่จอดรถ และมีบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผูรับบริการที่ถูกตองและครบถวน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีความ

เพียงพอของอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชสำหรับผูรับบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.85)   

      

ผลการวิเคราะหดานชองทางการใหบริการ 
 

 ผลการวิเคราะหดานชองทางการใหบริการแยกรายละเอียดรายภารกิจ ดังตารางตอไปนี ้

 

ตารางท่ี 4.14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน ดานชองทาง 

                  การใหบริการของงานดานทะเบียน 

ชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. มีชองทางขอติดตอรับบริการทีห่ลากหลาย เชน โทรศัพท ปาย เว็บไซต     4.92 0.27 มากที่สุด 

2. มีการใหขอมูลสื่อสังคมออนไลน เอกสาร เผยแพร ถูกตอง ชัดเจน  4.94 0.24 มากที่สุด 

3. มีชองทางการใหบริการทีส่ะดวก แบงการบริการที่ชัดเจน ไมคับแคบ      4.93 0.25 มากที่สุด 

4. มีศูนยใหคำปรึกษาโดยมเีจาหนาทีป่ระจำศูนย 4.90 0.31 มากที่สุด 

5. ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมตอการบริการแตละประเภท 4.88 0.36 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.91 0.18 มากท่ีสุด 

  

 

 จากตารางที่ 4.14 พบวา  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบรกิารของงานดานทะเบียน 

ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่

มีการใหขอมูลสื่อสังคมออนไลน เอกสาร เผยแพร ถูกตอง ชัดเจน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.94)                 

ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีชองทางการใหบริการที่สะดวก แบงการบริการที่ชัดเจน                

ไมคับแคบ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.93) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีชองทางขอติดตอรับบริการที่

หลากหลาย เชน โทรศัพท ปาย เว็บไซต ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92)     
 

ตารางท่ี 4.15   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนดานชองทาง 

การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

ชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 
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1. มีชองทางขอติดตอรับบริการทีห่ลากหลาย เชน โทรศัพท ปาย เว็บไซต 4.77 0.42 มากที่สุด 

2. มีการใหขอมูลสื่อสังคมออนไลน เอกสาร เผยแพร ถูกตอง ชัดเจน  4.86 0.36 มากที่สุด 

3. มีชองทางการใหบริการทีส่ะดวก แบงการบริการที่ชัดเจน ไมคับแคบ 4.87 0.35 มากที่สุด 

4. มีชองทางรองเรียน หรือรองทุกข และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นทีเ่ขาถึง 

   ไดงาย 
4.89 0.33 มากที่สุด 

5. ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมตอการบริการแตละประเภท 4.88 0.34 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.85 0.22 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 4.15 พบวา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการของงานดานโยธา 

และการขออนุญาตปลูกสิ่ งกอสราง ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในระดับมากที่ สุ ด                

(คาเฉลี่ย 4.85) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีชองทางรองเรียน หรือรองทุกข และแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นที่เขาถึงไดงาย ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ชองทาง

การใหบริการที่เหมาะสมตอการบริการแตละประเภท ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) และกลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจที่มีชองทางการใหบริการที่สะดวก แบงการบริการที่ชัดเจน ไมคับแคบ ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.87)       
 

ตารางท่ี 4.16   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนดานชองทาง 

การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

ชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. มีชองทางขอติดตอรับบริการทีห่ลากหลาย เชน โทรศัพท ปาย เว็บไซต 4.86 0.34 มากที่สุด 

2. มีการใหขอมูลสื่อสังคมออนไลน เอกสาร เผยแพร ถูกตอง ชัดเจน  4.91 0.28 มากที่สุด 

3. มีชองทางการใหบริการทีส่ะดวก แบงการบริการที่ชัดเจน ไมคับแคบ 4.90 0.30 มากที่สุด 

4. มีชองทางรองเรียน หรือรองทุกข และแลกเปลี่ยนความคดิเห็นทีเ่ขาถึง 

   ไดงาย 
4.90 0.31 มากที่สุด 

5. ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมตอการบริการแตละประเภท 4.87 0.37 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.88 0.20 มากที่สุด 
  

 จากตารางที่ 4.16 พบวา  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการของงานดานพัฒนา

ชุมชนและสวัสดิการสังคม ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88)             

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการใหขอมูลสื่อสังคมออนไลน เอกสาร เผยแพร ถูกตอง ชัดเจน ในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีชองทางการใหบริการที่สะดวก            

แบงการบริการที่ชัดเจน ไมคับแคบ และมีชองทางรองเรียน หรือรองทุกข และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เขาถึง
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ไดงาย ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ชองทางการใหบริการที่เหมาะสม

ตอการบริการแตละประเภท ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87)    

    

ตารางท่ี 4.17   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน ดานชองทาง 

การใหบริการของงานดานสาธารณสุข 

ชองทางการใหบริการ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. มีชองทางขอติดตอรับบริการทีห่ลากหลาย เชน โทรศัพท ปาย เว็บไซต 4.85 0.35 มากที่สุด 

2. มีการใหขอมูลสื่อสังคมออนไลน เอกสาร เผยแพร ถูกตอง ชัดเจน  4.90 0.29 มากที่สุด 

3. มีชองทางการใหบริการทีส่ะดวก แบงการบริการที่ชัดเจน ไมคับแคบ      4.91 0.28 มากที่สุด 

4. มีศูนยใหคำปรึกษาโดยมเีจาหนาทีป่ระจำศูนย 4.86 0.37 มากที่สุด 

5. ชองทางการใหบริการที่เหมาะสมตอการบริการแตละประเภท 4.85 0.42 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.22 มากท่ีสุด 

  

จากตารางที่  4.17 พบวา  กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการของงานดาน

สาธารณสุข ในภาพรวมของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87) โดยกลุมตัวอยางมี

ความพึงพอใจที่มีชองทางการใหบริการที่สะดวก แบงการบริการที่ชัดเจน ไมคับแคบ ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.91) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการใหขอมูลสื่อสังคมออนไลน เอกสาร 

เผยแพร ถูกตอง ชัดเจน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีศูนยให

คำปรึกษาโดยมีเจาหนาที่ประจำศูนย ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.86)    
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ผลการวิเคราะหขอมูลรายงานบริการ 
 

 ผลการวิเคราะหแยกรายละเอียดรายภารกจิ ดังตารางตอไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.18 คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจรายดาน ตอการใหบริการ 

                  ของงานดานทะเบียน        

การใหบริการของงานดานทะเบยีน 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 4.92 0.14 มากที่สุด 

2. ดานเจาหนาทีผู่ใหบรกิาร 4.88 0.19 มากที่สุด 

3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.91 0.15 มากที่สุด 

4. ดานชองทางการใหบริการ 4.91 0.18 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.90 0.11 มากท่ีสุด 

  

จากตารางที่  4.18 พบวา คาเฉลี่ยความพึ งพอใจในภาพรวมของกลุมตัวอยางการใหบริการ           

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตอการใหบริการของงานดานทะเบียน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90)               

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92) 

ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ             

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.88)  

 

ตารางท่ี 4.19   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชน  

                    การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง 

การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาต 

ปลูกสิ่งกอสราง 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 4.84 0.30 มากที่สุด 

2. ดานเจาหนาทีผู่ใหบรกิาร 4.81 0.22 มากที่สุด 

3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.87 0.18 มากที่สุด 

4. ดานชองทางการใหบริการ 4.85 0.22 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.84 0.16 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่  4.19 พบวา คาเฉลี่ยความพึ งพอใจในภาพรวมของกลุมตัวอยางการใหบริการ           

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตอการใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.84) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.87) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.85) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ในระดับมากที่สุด         

(คาเฉลี่ย 4.84) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.81)              

ตารางท่ี 4.20   คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบรกิาร 

                     ของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชน 

และสวัสดิการสังคม 

ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 4.90 0.22 มากที่สุด 

2. ดานเจาหนาทีผู่ใหบรกิาร 4.86 0.21 มากที่สุด 

3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.89 0.16 มากที่สุด 

4. ดานชองทางการใหบริการ 4.88 0.20 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.88 0.15 มากที่สุด 

 

จากตารางที่  4.20  พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของกลุมตัวอยางการใหบริการ           

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตอการใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในระดับ             

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ในระดับ            

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90) ลำดับรองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับ   

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ ในระดับมากที่สุด              

(คาเฉลี่ย 4.88) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.86) 

 

ตารางท่ี 4.21  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจรายดาน ของประชาชน              

                  ตอการใหบริการของงานดานสาธารณสุข 

การใหบริการของงานดานสาธารณสุข 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ 4.88 0.24 มากที่สุด 

2. ดานเจาหนาทีผู่ใหบรกิาร 4.84 0.22 มากที่สุด 

3. ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 4.89 0.17 มากที่สุด 

4. ดานชองทางการใหบริการ 4.87 0.22 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.16 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่  4.21  พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของกลุมตัวอยางการใหบริการ           

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ตอการใหบริการของงานดานสาธารณสุข ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87) 

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) ลำดับรองลงมา 

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88)               

กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87) และตัวอยางมีความ            

พึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.84) 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4.22  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในการใหบริการ                         

                   ของเทศบาลนครอุบลราชธานี รายภารกิจ   

ภารกิจ 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S ระดับ 

1. การใหบริการของงานดานทะเบียน 4.90 0.11 มากที่สุด 

2. การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนญุาตปลูกสิ่งกอสราง     4.84 0.16 มากที่สุด 

3. การใหบริการของงานดานพฒันาชุมชนและสวัสดิการสงัคม 4.88 0.15 มากที่สุด 

4. การใหบริการของงานดานสาธารณสุข 4.87 0.16 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.87 0.11 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 4.22 พบวา คาเฉลี่ยความพึงพอใจของกลุมตัวอยางสำหรับ การใหบริการทั้ง 4 ภารกิจ 

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี  ในภาพรวม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87) โดยเรียงตามลำดับจากมากไปหา

นอย ดังนี้ กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการใหบริการของงานดานทะเบียน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90) 

รองลงมา กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ในระดับ     

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการใหบริการของงานดานสาธารณสุข ในระดับมากที่สุด 

(คาเฉลี่ย 4.87) และกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจการใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูก

สิ่งกอสราง ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.84) 

     

     

     

     


