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บทที่ 3 
วิธีการดำเนินการ 

 การศึกษาประเมินผลครั้งนี้ เป็นการประเมินผลระดับความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยใช้ Stufflebeam’s Model มีวิธีการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1 ประชากรในการประเมินครั้งนี้ คือ ประชากรที่มีครัวเรือนในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล        
โพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 8,460 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ได้จากสูตรการคำนวณขนาดตัวอย่างของทาโรยามาเน่             
(Taro Yamane, 1967) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ร้อยละ 0.05 คำนวณได้ตัวอย่างจำนวน 380 คน              
ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไปโดยวิธีการสุ่มประชากรแบบง่าย 
(Simple Random Sampling) 

    n=
𝑁

1+𝑁𝑒2
 

  
  n  =ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
  N  =ขนาดของประชากร 
  e  =ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล 
 เครื่องที่ใช้การประเมินครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบบมีโครงสร้างและกึ่งโครงสร้าง  (Structured and 
Semi – Structured Questionnaires) ใช้สอบถามตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คนตามจำนวนขนาดตัวอย่างเป็น
แบบสอบถามถามที่ผู้ประเมินสร้างขึ้น ตามแนวทางการประเมินผลความพึงพอใจการให้บริการของ คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ และแนวทางการประเมินความพึงพอใจของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีทั้งหมด            
4 ประเด็น จำนวน 26 ข้อ  

 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ มีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ให้เติมคำตอบและปลายปิด
เลือกตอบ สอบถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ ( Check 
List ) รวมจำนวน 4 ข้อ 

 ส่วนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจต่อการรับบริการ ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ จำนวน 26 ข้อ ครอบคลุมความพึงพอใจด้านขั้นตอนการ จำนวน 6 ข้อความพึงพอใจด้านช่องทางการ
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ให้บริการ จำนวน 7 ข้อ ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการจำนวน 6 ข้อ และความพึงพอใจด้านอำนวย               
ความสะดวก จำนวน 7 ข้อ 

 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ ลักษณะของแบบสอบถามเป็นปลายเปิด 

3.3 กระบวนการประเมินผล 
 3.3.1 การวางแผน 
  - สอบถามความต้องการของผู้บริหารในการประเมินผล 
  - ประชุมทีมประเมินผลเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจกรอบแนวคิดการประเมินผล 
  - ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพ่ือทำความเข้าใจเป้าหมาย 
 3.3.2 การพัฒนากรอบการประเมินผล 
  - สร้างกรอบการประเมินผล โดยใช้แนวทางของ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และผู้ประเมิน
สร้างข้ึน 
  - พัฒนาผู้เกี่ยวข้องปรับปรุงตัวชี้วัด (Key Performance Indicators)  
 3.3.3 ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.3.4 สรุปและรายงานผลการประเมิน 
  - นำเสนอผลการศึกษาและการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 นักวิจัยและผู้ช่วยวิจัยดำเนินการสอบถามตัวแทนครัวเรือนที่ระบุเป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้โดยการขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการใน  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง               
ตอบแบบสอบถาม 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการประมวลผล 
 นักวิจัยและทีมผู้ช่วยวิจัยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วนำมาลงรหัสวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่อง
คอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ SPSS for WINDOWS ซึ่งมีการใช้
เครื่องมือทางสถิติ 2 ส่วน ประกอบด้วย 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม นำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าความถี่ (f) ค่าร้อยละ 
(Percentage) อธิบายสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ส่วนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจในการรับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผู้ศึกษานำมาวิเคราะห์ด้วยการหาค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 
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3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ทางสถิติที่สำคัญหลายอย่างถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้เพ่ือให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่
น่าเชื่อถือ ซึ่งการวิเคราะห์ทางสถิติดังกล่าวสามารถอธิบายได้ ดังนี้ 
 3.6.1 ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) เป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางที่ใช้กันมากที่สุดใช้
สัญลักษณ์ X ค่าเฉลี่ยเลขคณิตเป็นค่าที่หาได้ โดยนำผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดเมื่อ
กำหนดให้X1 , X2 , X3 ,....., X n เป็นข้อมูลชุดหนึ่งมีn จำนวนค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ X หาได้จาก 
 

      �̅� = 
𝑥1+𝑥2+𝑥3…𝑥𝑛

𝑛
 = 
𝑖=1

∑ 𝑥𝑛𝑖

𝑛
 

 
  เมื่อ 

   �̅�=  ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
   n   =  จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

   𝑥𝑖=  จำนวนข้อมูลแต่ละตัวI = 1,2,3,…..n 
 

  หรือเขียนอย่างย่อคือ  �̅�  =  
∑ 𝑥𝑖

𝑛
 

 
 3.6.2 ฐานนิยม (Mode) ฐานนิยมเป็นการวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางอีกแบบหนึ่ง หาได้โดยการพิจารณา
ว่า ข้อมูลตัวใดซ้ำกันมากท่ีสุด หรือมีความถ่ีมาก ข้อมูลตัวนั้น คือ ฐานนิยม 
 3.6.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและแปรปรวน (Standard Deviation & Variance) การวัดการกระจาย
ด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและความแปรปรวน เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุดมีลักษณะคล้ายกับส่วนเบี่ยงเบนเฉลี่ย
มาก ปรับปรุงโดยการยกกำลังสองผลต่างระหว่างคะแนนกับค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดนั้น แล้วนำมาหาค่าเฉลี่ย               

เราเรียกว่า ความแปรปรวน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย  σ 2 และค่ารากที่สองของความแปรปรวน เรียกว่า           

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เขียนสัญลักษณ์แทนด้วย σ 

3.7 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7.1 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับความพึงพอใจ มีการแปลผลโดยใช้
เกณฑ์ค่าเฉลี่ย (บุญชม ศรีสะอาด,2535) ดังนี้ 
  4.51 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 
  3.51 – 4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
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  2.51 – 3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
  1.51 – 2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
  1.00 – 1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 3.7.2 เกณฑ์การตัดสินผลการวิเคราะห์ค่าร้อยละของผู้มีความพึงพอใจต่อการให้บริการมีการแปลผลโดย
ใช้เกณฑ์ ดังนี้ 
  - ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 2.51– 5.00 ถือว่า มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
  - ค่าคะแนนความพึงพอใจ ที่ระดับ 1.00 – 2.50 ถือว่า ไม่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ 
 3.7.3 นำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบเกณฑ์หาค่าร้อยละตามเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานราชการเพ่ือกำหนดประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ มิติที่ 2 คือ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ
ตามมติเห็นชอบของ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. และนำค่าเฉลี่ยที่ได้มาเทียบหาค่าร้อยละจากคะแนนเต็มของแต่ละ
ด้านเพื่อจัดระดับของความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย    ระดับความพึงพอใจ(ร้อยละ)   คะแนน 
 มากกว่า 5    มากกว่าร้อยล่ะ 95 ขึ้นไป   10  
 มากกว่า 4.75    ไม่เกินร้อยละ 95    9  
 มากกว่า 4.5   ไม่เกินร้อยละ 90    8  
 มากกว่า 4.25    ไม่เกินร้อยละ 85    7  
 มากกว่า 4    ไม่เกินร้อยละ 80    6  
 มากกว่า 3.75    ไม่เกินร้อยละ 75    5  
 มากกว่า 3.5    ไม่เกินร้อยละ 70    4  
 มากกว่า 3.25    ไม่เกินร้อยละ 65    3  
 มากกว่า 3    ไม่เกินร้อยละ 60    2  
 ตั้งแต่ 2.75    ไม่เกินร้อยละ 55    1  
 ต่ำกว่า 2.5    น้อยกว่าร้อยละ 50    0 
 
 3.7.4 สำหรับข้อมูลที่ได้จากคำถามปลายเปิดปิดได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดและ ดำเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการจัดจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ในประเภท
เดียวกันจากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบความเรียง 

3.8 การนำเสนอข้อมูล 
 นำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลแบบตางรางและการพรรณนา  


