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วิธดีําเนินการประเมินผล 

 
         การประเมินครั้งนี้ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการของหนวยงาน
ภายในองคการบริหารสวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  ในดานกระบวนการและ
ขั้นตอน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ  โดยมี
รายละเอียดและข้ันตอนการดําเนินการ ดังนี้ 
              1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
              2.  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
              3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
              4.  การวิเคราะหขอมูล 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.  ประชากร 
  ประชากรในการประเมินครั้ง น้ี ไดแก ประชาชนในพื้นที่บริการขององคการบริหาร 
สวนตําบลในเมือง อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา  จํานวนประชากร 16,415 คน  
 2.  กลุมตัวอยาง 
  กลุมตัวอยางในการประเมินครั้งนี้  ไดแก ประชาชนในพื้นที่บริการขององคการบริหารสวน
ตําบลในเมือง  ซึ่งไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางจากการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยาง 
จากสูตรของ Taro Yamane (1970) ไดกลุมตัวอยางข้ันต่ําเทากับ 390 คน  เพื่อใหการประเมินมีความ
สมบูรณมากยิ่งขึ้นผูประเมิน  จึงใชกลุมตัวอยาง จํานวน 400 คน  โดยกําหนดสัดสวนกลุมตัวอยางของ
แตละงานตามปริมาณการมารับบริการ ไดแก งานดานสาธารณสุข  งานดานโยธา การขออนุญาตปลูก
สิ่งกอสราง งานดานการรกัษาความสะอาดในที่สาธารณะ และ งานดานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

  
 สําหรับการคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางจากประชากร ใชสูตรของ Taro Yamane  
กําหนดใหความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยางที่ยอมใหเกิดขึ้นคอื  รอยละ 5 ตามสูตรดังนี้ 
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n  หมายถึง  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

        N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทั้งหมด  
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (0.05)  
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  สําหรับการเลือกกลุมตัวอยางใชการสุมตามพื้นท่ี (Cluster Random Sampling)  โดยมี
ขั้นตอนในการสุมดังนี้  
    ขั้นตอนที่ 1  สุมหมูบานมา 13 หมูบาน จากท้ังหมด 20 หมูบาน  โดยใชการสุมอยางงายดวย 
การจับฉลาก 
     ข้ันตอนที่  2  สุมจํานวนประชาชนในแตละหมูบานที่สุมไดตามข้ันตอนที่ 1 ทั้ง 13 หมูบาน 
ตามสัดสวนของงานที่ขอรับบริการและสัดสวนของประชากรในแตละหมูบาน  ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 
จําแนกตามงานที่มารับบริการและหมูบานท่ีเปนพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  
ดังรายละเอียดตามตาราง 1 

 
ตาราง  1  จํานวนกลุมตัวอยาง จําแนกตามหมูบานที่เปนพื้นที่รับผิดชอบขององคการบริหารสวน 
     ตําบลในเมือง 
 

ชื่อหมูบาน 
จํานวนประชากร 

(คน) 
จํานวนกลุมตัวอยาง 

(คน) 
บานในเมือง 398 10 
บานขาม 785 25 
บานกอก 1,119 40 
บานนางเหริญ 828 30 
บานมวง 998 35 
บานวังหิน 1,481 40 
บานดอนแซะ 1,351 40 
บานขี้เหล็ก 822 30 
บานดง 526 15 
บานประตูชัย 1,681 40 
บานนอย 1,244 40 
บานวังหิน 1,013 40 
บานไทรงามพัฒนา 516 15 

รวม 12,762 400 
 

เครื่องมอืที่ใชในการเก็บขอมูล 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสํารวจความพึงพอใจท่ีมีตอการใหบริการของ
องคการบริหารสวนตําบลในเมือง  แบงออกเปน  2  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบประเมิน เปนแบบเลือกตอบ มีทั้งหมด 5 ขอ  
โดยสอบถามเก่ียวกับ เพศ อายุ ระดับการศกึษา อาชีพ และงานที่มาใชบรกิาร 
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  ตอนที่ 2  ความพึงพอใจตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  เปนแบบ
มาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ ประกอบดวย ไมพอใจ  ไมคอยพอใจ  เฉยๆ  คอนขางพอใจ และพอใจ  
มีทั้งหมด 4 ดาน  ประกอบดวย ดานกระบวนการและขั้นตอน ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ดานสิ่งอํานวย
ความสะดวก และดานชองทางการใหบริการ  รวมจํานวน 25 ขอ และมีเติมคําในชองวาง  2 ขอ   
โดยสอบถามเก่ียวกับปญหาในการใหบริการ  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแกไข 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  สําหรับการเก็บรวบรวมขอมูลนั้น ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบออนไลน และภาคสนาม   
ณ ชุมชน  ที่เปนพื้นท่ีรับผิดชอบบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  โดยดําเนินการเก็บ
รวบรวมขอมูล ระหวางวันท่ี  9-11 กันยายน 2564  
 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหหาคาความถี่และรอยละ  เพื่อแสดงความพึงพอใจที่มีตอ
การใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลในเมือง  โดยจะทําการวิเคราะหในภาพรวมและจําแนกตาม
งานที่มารับบรกิาร  ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานสถิติ 

 สําหรับเกณฑในการแปลความหมายของคารอยละ  เพื่อแสดงรอยละของความพึงพอใจนั้น   
ใชเกณฑดังตอไปนี้  
     ถาตอบระดับความพึงพอใจ ไมพอใจและไมคอยพอใจ   แสดงวา ไมพอใจ 
    ถาตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ     แสดงวา เฉยๆ 
  ถาตอบระดับความพึงพอใจ  คอนขางพอใจ และพอใจ      แสดงวา พอใจ 
 
 เกณฑใหคะแนนรอยละความพึงพอใจของผูรับบริการ (ตามประกาศพนักงานสวนตาํบล/
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 

รอยละ คะแนน 
มากกวารอยละ 95 ขึ้นไป  10 

                   ไมเกินรอยละ   95  9 
ไมเกินรอยละ   90 8 
ไมเกินรอยละ   85 7 
ไมเกินรอยละ   80 6 
ไมเกินรอยละ   75 5 
ไมเกินรอยละ   70 4 
ไมเกินรอยละ   65 3 
ไมเกินรอยละ   60 2 
ไมเกินรอยละ   55 1 
ไมเกินรอยละ   50 0 

 


