
บทท่ี 5 

สรุปผล และขอเสนอแนะ 

 
 การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยวัดความพึงพอใจจากการเขารับบริการประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง

ประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงาน

ดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่  3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและ

สวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข ซึ่งในแตละภารกิจไดวัดผลความ              

พึงพอใจออกเปน 4 ดาน ดังนี้  ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผู ใหบริการ                  

ดานสิ่งอำนวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ 

 การดำเนินการในการสำรวจครั้งนี้ ไดกำหนดกลุมตัวอยางโดยกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดย

ใชตาราง Krejcie และ Morgan ประกอบดวย 4 ภารกิจ ไดจำนวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น จำนวน 3,868 ราย  

 เครื่องมือที่ใชในการสำรวจ  เปนแบบสอบถามที่ผูสำรวจสรางขึ้นแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้   

สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบ

รายการจำนวน 6 ขอ สวนที่  2 เปนแบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการในพื้นที่ เทศบาลนคร

อุบลราชธานี เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็น มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา ซึ่งผูสำรวจสรางขึ้น

ตามวิธีการสรางเครื่องมือของ Likert ชนิด 5 ตัวเลือก แสดงใหเห็นถึงระดับความพึงพอใจของผูถูกสัมภาษณ 

จำนวน 20 ขอ และสวนที่ 3 ไดใหคำถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถามไดแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะอื่นในการประเมินความพึงพอใจในการใหบริการในแตละดาน 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ใชโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวย คาเฉลี่ย คารอยละ ความถี่ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 

สรุปผลการสำรวจ 

 

ผลของการเก็บขอมูลจากกลุมตัวนำมาสรุปผลการสำรวจไดดังนี้  

 

1. ขอมูลสวนบุคคล 

     การใหบริการ 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่  1 การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่  2                

การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดาน

พัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข 

     จากการสำรวจ พบวา ผูตอบแบบสอบถามเปนเพศชายมากที่สุดจำนวน 1,939 คน คิดเปน            

รอยละ 50.13 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีอายุระหวาง 20-29 ป มากที่สุด จำนวน 880 คน คิดเปน
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รอยละ 22.75 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีสถานภาพโสดมากที่สุด จำนวน 1,595 คน คิดเปนรอยละ 

41.24  ของจำนวนกลุ มตั วอย างทั้ งหมด มี ราย ได ระหวาง  10,001 – 15,000 บ าท  มากที่ สุ ด                

จำนวน 942 คน คิดเปนรอยละ 24.35 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวส. 

มากที่สุด จำนวน 834 คน คิดเปนรอยละ 21.56 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีการศึกษาปริญญาตรี 

จำนวน 760 คน คิดเปนรอยละ 19.65 ของจำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด มีอาชีพรับราชการ มากที่สุด              

จำนวน 846 คน คิดเปนรอยละ 21.87 ของ จำนวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  

 

2.    ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ  

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ในภาพรวม 

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) โดยเมื่อพิจารณาในรายงานบริการไดผลความพึงพอใจเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

2.1  การใหบริการของงานดานทะเบียน ไดรับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92) 

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มกีารประชาสัมพันธ ระเบียบ กฎหมาย ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง และ

ขั้นตอนการใหบริการมีระบบ ไมยุงยาก ซับซอน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.95) 

2.2  การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไดรับความพึงพอใจ              

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีประชาสัมพันธ ระเบียบ กฎหมาย ที่

เกี่ยวของกับสวัสดิการสังคม เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง ในระดับ               

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.94)       

2.3  การใหบ ริการของงานดานสาธารณสุข ไดรับความพึ งพอใจ ในระดับมากที่ สุ ด               

(คาเฉลี่ย 4.88) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการประชาสัมพันธแจงขอมูลนัดหมายลวงหนาแก

ประชาชนอยางทั่วถึง ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92) 

2.4  การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ไดรับความพึงพอใจ            

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.84) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการติดปายประกาศ แจงขอมูล 

ประชาสัมพันธขาวงานโยธาและการขออนุญาตปลูกสรางอาคาร ใหประชาชนทราบอยางทั่วถึง ในระดับ              

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90)               

  

3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับความพึงพอใจ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการในภาพรวม ในระดับ             

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.85) โดยเมื่อพิจารณาในรายภารกิจ ไดผลความพึงพอใจเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

3.1   การใหบริการของงานดานทะเบียน ไดรับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) 

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่เปดโอกาสใหผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม ในระดับ     

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.93)                  
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3.2   การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไดรับความพึงพอใจ ในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.86) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่เปดโอกาสใหผูรับบริการไดแสดงความ

คิดเห็น/ซักถาม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) 

3.3   การใหบริการของงานดานสาธารณสุข ไดรับความพึ งพอใจ ในระดับมากที่ สุ ด              

(คาเฉลี่ย 4.84) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกับทุกคนอยางเทา

เทียม และเจาหนาที่เปดโอกาสใหผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) 

3.4   การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ไดรับความพึงพอใจ           

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.81) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจเจาหนาที่มีจำนวนเพียงพอตอการ

ใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) 

 

   

 4.  ดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับความพึงพอใจ ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในภาพรวม ในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) โดยเมื่อพิจารณาในรายภารกิจ ไดผลความพึงพอใจเรียงตามลำดับ  ดังนี้ 

4.1  การใหบริการของงานดานทะเบียน ไดรับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) 

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน หองสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับ

บริการ ที่จอดรถ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.95) 

4.2  การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไดรับความพึงพอใจ ในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เชน 

หองสุขา น้ำดื่ม ที่นั่งคอยรับบริการ ที่จอดรถ และมีบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผูรับบริการที่ถูกตองและ

ครบถวน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.93) 

4.3  การใหบ ริการของงานดานสาธารณสุข ไดรับความพึ งพอใจ ในระดับมากที่ สุ ด                    

(คาเฉลี่ย 4.89) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแกกลองรับ

ความคิดเห็น แบบสอบถาม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.94) 

4.4 การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ไดรับความพึงพอใจ       

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีบริการขอมูลสารสนเทศเกี่ยวกับ

ผูรับบริการที่ถูกตองและครบถวน และมีการเปดรับฟงขอคิดเห็นตอการใหบริการ ไดแกกลองรับความคิดเห็น 

แบบสอบถาม ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) 

 

 5.  ดานชองทางการใหบริการ 

เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับความพึงพอใจ ดานชองทางการใหบริการในภาพรวม ในระดับ 

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) โดยเมื่อพิจารณาในรายภารกิจ ไดผลความพึงพอใจเรียงตามลำดับ  ดังนี้ 
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5.1   การให บ ริก ารของงานด านทะ เบี ยน  ได รับ ความพึ งพอใจ  ใน ระดับมากที่ สุ ด             

(คาเฉลี่ย 4.91) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีการใหขอมูลสื่อสังคมออนไลน เอกสาร เผยแพร ถูกตอง 

ชัดเจน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.94)                  

5.2   การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไดรับความพึงพอใจ ในระดับ

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจทีม่ีการใหขอมูลสือ่สังคมออนไลน เอกสาร เผยแพร 

ถูกตอง ชัดเจน ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) 

5.3   การใหบริการของงานดานสาธารณสุข ไดรับความพึ งพอใจ ในระดับมากที่ สุ ด                  

(คาเฉลี่ย 4.87) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีชองทางการใหบริการที่สะดวก แบงการบริการที่ชัดเจน 

ไมคับแคบ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.91) 

5.4   การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ไดรับความพึงพอใจ               

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.85) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจที่มีชองทางรองเรียน หรือรองทุกข และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เขาถึงไดงาย ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.89) 

  

   

  

   

 

 6.   ผลการวิเคราะหขอมูลรายภารกิจ 

 เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดรับความพึงพอใจในภาพรวม ในระดับมากที่สุด  (คาเฉลี่ย 4.87)               

โดยเมื่อพิจารณาในรายภารกิจ ไดผลความพึงพอใจเรียงตามลำดับ ดังนี้ 

6.1  การใหบริการของงานดานทะเบียน ไดรับความพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90) 

โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.92) 

6.2  การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไดรับความพึงพอใจ                  

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.88) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ              

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.90) 

6.3  การให บริการของงานดานสาธารณสุข ไดรับความพึ งพอใจ ในระดับมากที่ สุ ด                

(คาเฉลี่ย 4.87) โดยกลุ มตัวอยางมีความพึ งพอใจดานสิ่ งอำนวยความสะดวก ในระดับมากที่ สุ ด                    

(คาเฉลี่ย 4.89) 

6.4  การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ไดรับความพึงพอใจ       

ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.84) โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก ในระดับ             

มากที่สุด (คาเฉลี่ย 4.87) 

 

ขอเสนอแนะ 
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จากผลการสำรวจ พบวา การใหบริการประชาชนของเทศบาลนครอุบลราชธานี ในทุกดาน มีระดับ

ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดทุกดาน เพื่อเปนการพัฒนาการใหบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี   

ตรงกับความตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ผูสำรวจขอเสนอแนะตามรายดาน ดังตอไปนี้ 

1.  ดานกระบวนการขั้นตอนการใหบริการ เทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหประชาชนที่ใชบริการ

ไดรับประโยชนสูงสุด มีขั้นตอนในการสำรวจความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชนที่ชัดเจน เพื่อที่จะไดทราบ

ปญหาที่เกิดข้ึนอยางแทจริง และหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม การบริการงาน 

เกี่ยวกับขั้นตอนตาง ๆ ของการบริการควรจัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน ของงานภารกิจตาง ๆ ติดผนังที่ชัดเจน

และหรือมีเอกสารแนะนำขั้นตอนในการใหบริการ มีการจัด บัตรคิวเพื่อความสะดวก นอกจากนั้นควรมีการ

ประชาสัมพันธเสียงตามสายทุกวัน และปรับปรุง คุณภาพของการประชาสัมพันธเสียงตามสายใหชัดเจน

เกี่ยวกับกิจกรรมตาง ๆ  ที่เทศบาลจัดข้ึนใหทั่วถึง ทุกวัน และควรปรับปรุงคุณภาพของการประชาสัมพันธเสยีง

ตามสายใหชัดเจน  

    2.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการของเทศบาลนครอบุลราชธานี เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสดุ 

เจาหนาที่เปดโอกาสใหผูรับบริการไดแสดงความคิดเห็น/ซักถาม เจาหนาที่ใหบริการดวยความเต็มใจ / 

อัธยาศัยดี / วาจา สุภาพ มีการติดตามและประเมินผลโครงการ เจาหนาที่มีความรูความสามารถในการปฏิบัติ

หนาที่เปนอยางดีเจาหนาที่ใหบริการดวยความเปนธรรมกับทุกคนอยางเทาเทยีม เพื่อเจาหนาที่จะไดใหบรกิาร

คำแนะนำแกประชาชนดวยความถูกตองและเหมาะสม เจาหนาที่มีหนาที่อำนวยความสะดวกประชาชนที่เขา

มารับบริการอยางสุภาพ ไมวา เปนจะเปนเรื่องการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่

สาธารณะ รวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การปองกันและระงับโรคติดตอการสงเสริมการศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการ คุมครอง ดูแล และบำรุงรักษา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การบำรุงรักษาศิลป จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอัน

ดีของทองถิ่น โดยการพูดคุยอยางสุภาพ ทักทาย และยิ้มแยมแจมใสกับประชาชนที่มาใชบริการ ใหความเสมอ

ภาคในการใหบริการ ใหคำปรึกษา คำแนะนำใหมากขึ้นเพราะบางอยางยังไม เขาใจ ตองเพิ่มความรวดเร็วใน

การใหบริการในกรณีที่มีผูมาใชบริการเปนจำนวนมาก 

    3.  ดานสิ่งอำนวยความสะดวกการใหบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหประชาชนที่ใช

บริการไดรับประโยชนสูงสุดควรมีการปรับปรุงดานสิ่งอำนวยความสะดวกใหดีข้ึนกวาเดิม เชนสถานที่มีความ

สะอาด เรียบรอย การจัดที่นั่งสำหรับผู ใชบริการมีความเหมาะสม เพื่อนำไปปรับปรุงการใหทำงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรขยายสำนักงานเทศบาลใหใหญขึ้นใหเพียงพอตอผูที่มาใชบริการ แยกการ

ใหบริการแตละประเภทใหชัดเจน ปายบอกทางควรเพิ่มขนาดตัวหนังสือใหใหญขึ้น และติดไว ใหสูง ๆ 

มองเห็นไดชัดเจน ความเพียงพอของที่นั่งคอยรับบริการ เนนการรักษาความสะอาดของ หองน้ำเพื่อใหถูก

สุขลักษณะและควรเพิ่มที่จอดรถใหมีความเพียงพอตอประชาชนที่เขามารับบริการ 

 4.  ด านชอ งทางการให บริการ  เพื่ อ ให ป ระโยชน สู งสุ ดของผู ใชบ ริ การเทศบาลนคร

อุบลราชธานี ควรเพิ่มชองทางการใหบริการโดยเฉพาะการรับโทรศัพทสายดวนแจงเหตุดวนเหตุราย             
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ตองมีการเพิ่มชองทางในการใหบริการที่หลากหลาย มีศูนยใหคำปรึกษาโดยมีเจาหนาที่ประจำศูนย มีการให

ขอมูล เอกสาร เผยแพร ถูกตอง แมนยำ รวดเร็วมีความเหมาะสมกับกิจกรรมที่เทศบาลนครอุบลราชธานี   

ไดจัดขึ้น 
 

 

 


