
บทท่ี 3 

วิธีการดำเนินการ 
 

 การดำเนินการวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพการใหบริการของประชาชนในเขตพื้นที่ใหบริการของ

เทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาใชบริการประจำป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดานทะเบียน 

ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการ

ของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดานสาธารณสุข      

ของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งการวิจัยครั้งนี้เปนการ

ศึกษาวิจัยเชิงสำรวจ ไดจำแนกการศึกษาออกเปน 5 สวนประกอบดวย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง  

2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. เกณฑการวิเคราะหขอมูล 

5. สถิติที่ใชการวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

 ประชากร 

ประชากรไดแก บุคคลที่มาใชบริการของเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี 

จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่  1               

การใหบริการของงานดานทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูก

สิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3 การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 4              

การใหบริการของงานดานสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 77,357 คน 

 

กลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดศึกษากลุมตัวอยางที่แทนจำนวนประชากรทั้งหมดของการสำรวจความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในเทศบาลนครอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ที่มาใชบริการ

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งประกอบดวย 4 ภารกิจ คือ ภารกิจที่ 1 การใหบริการของงานดาน

ทะเบียน ภารกิจที่ 2 การใหบริการของงานดานโยธา และการขออนุญาตปลูกสิ่งกอสราง ภารกิจที่ 3         

การใหบริการของงานดานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และภารกิจที่ 4 การใหบริการของงานดาน

สาธารณสุข จำนวน 3,868 ราย โดยไดกำหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตาราง Krejcie และ Morgan 
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เครื่องมือที่ใชในการสำรวจ 

เครื่องมือที่ใชในสำรวจ  เปนแบบสอบถามที่ผูสำรวจสรางขึ้นแบงออกเปน  3 สวน ดังนี้  

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะแบบสอบถาม    

เปนแบบตรวจสอบ (Check list) 

 สวนที่  2 แบบสอบถามความพึ งพอใจตอการให บริการประชาชนของเทศบาลนคร

อุบลราชธานี เปนแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นการใหบริการ มีลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 

(Rating scale) แตละดาน มี 5 ตัวเลือก แสดงใหเห็นถึงระดับความตองการของผูถูกสัมภาษณ  

 สวนที่  3 ไดใหคำถามปลายเปดเพื่อใหผูตอบแบบสอบถาม ไดแสดงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะอื่น ในการประเมินความพึงพอใจตอการใหบริการประชาชน  

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  ใชโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวย คาเฉลี่ย  คารอยละ  ความถี่  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 ดำเนินการเก็บ รวบรวมขอมูล โดยการขอความรวมมื อจากผู ใชบริ การ เทศบาลนคร

อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น 3,868 ชุด ซึ่งไดรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม และสงกลับคืนจำนวน 

3,868 ชุด คิดเปนรอยละ 100 

 

เกณฑการวิเคราะหขอมูล 
 

1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับกลับมา 

2. คำนวณคาเฉลี่ยความพึงพอใจ โดยแปลงคาความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามตาม

มาตราสวน (ประมาณคา 5 ระดับ) นำมาหาคาเฉลี่ยความพึงพอใจในแตละหัวขอ (ความพึงพอใจดาน

ขั้นตอนการใหบริการ, ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ, ความพึงพอใจดานสิ่งอำนวยความสะดวก 

และความพึงพอใจดานชองทางการใหบริการ) และกำหนดเปนคะแนน ดังนี้ 

   คาเฉลี่ยอยูในชวง  1.00 – 1.49 อยูในเกณฑ นอยที่สุด 

   คาเฉลี่ยอยูในชวง  1.50 – 2.49 อยูในเกณฑ นอย 
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   คาเฉลี่ยอยูในชวง  2.50 – 3.49 อยูในเกณฑ ปานกลาง 

   คาเฉลี่ยอยูในชวง  3.50 – 4.49 อยูในเกณฑ มาก 

   คาเฉลี่ยอยูในชวง  4.50 – 5.00 อยูในเกณฑ มากที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหทางสถิติที่สำคัญหลายอยางถูกนำไปใชในการวิเคราะหครั้งนี้ เพื่อใหไดผลการ

วิเคราะหที่นาเชื่อถือ  ซึ่งการวิเคราะหทางสถิติดังกลาวสามารถอธิบายได  ดังนี้ 

 1. คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เปนการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลางที่ใชกันมากที่สุดใช

สัญลักษณ  X   คาเฉลี่ยเลขคณิตเปนคาที่หาได โดยนำผลรวมของขอมูลทั้งหมดหารดวยจำนวนขอมูล

ทั้งหมด เมื่อกำหนดให X1, X2, X3, …., Xn เปนขอมูลชุดหนึ่งมี n จำนวน คาเฉลี่ยเลขคณิต คือ X  หาได

จาก 
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 เมื่อ   X   = คาเฉลี่ยเลขคณิต 

   n    = จำนวนขอมูลทั้งหมด 

   X1   = จำนวนขอมูลแตละตัว 

    i     = 1, 2, 3,....,n 

หรือเขียนอยางยอ คือ 
n

x
X


  

 

2. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การวัดการ

กระจายดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เปนที่นิยมใชกันมากที่สุด มีลักษณะคลายกับ

สวนเบี่ยงเบนเฉลี่ยมาก ปรับปรุงโดยการยกกำลังสองผลตางระหวางคะแนน กับคาเฉลี่ยของขอมูลชุดนั้น 

แลวนำมาหาคาเฉลี่ย เขียนสัญลักษณแทนดวย S 

 


