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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรประเมินผล 

 
         การประเมินครั้งนี้ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/
ขัน้ตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทาง
การให้บริการ โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
              1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
              2.  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
              3.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              4.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1.  ประชำกร 
  ประชากรในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลส าโรง อ าเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา จ านวนประชากร  6,973  คน  
 

 2.  กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้  ได้แก่ ประชาชนในพ้ืนที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส าโรง  ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
จากสูตรของ Taro Yamane (1970) ได้กลุ่มตัวอย่างขั้นต่ าเท่ากับ 388 คน  เพ่ือให้การประเมินมีความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นผู้ประเมิน  จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน  โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของ
แต่ละงานตามปริมาณการมารับบริการ ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ   
 ส าหรับการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane  
ก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดขึ้นคือ ร้อยละ 5 ตามสูตรดังนี้ 
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n  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทั้งหมด  
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (0.05)  

  
  ส าหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มตามพ้ืนที่ (Cluster Random Sampling)  โดยมี
ขั้นตอนในการสุ่มดังนี้  



 
 16 

    ขั้นตอนที่ 1  สุ่มหมู่บ้านมา 17 หมู่บ้าน จากทั้งหมด 17 หมู่บ้าน  โดยใช้การสุ่มอย่างง่ายด้วย 
การจับฉลาก 
     ขั้นตอนที่  2  สุ่มจ านวนประชาชนในแต่ละหมู่บ้านที่สุ่มได้ตามขั้นตอนที่ 1 ทั้ง 17 หมู่บ้าน 
ตามสัดส่วนของงานที่ขอรับบริการและสัดส่วนของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน  ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามงานที่มารับบริการและหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ส าโรง  ดังรายละเอียดตามตาราง 1 
 
ตาราง  1  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน 
     ต าบลส าโรง 
 

ชื่อหมู่บ้ำน 
จ ำนวนประชำกร 

(คน) 
จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

(คน) 

หมู่ 1 บ้านนารายณ์ 422 24 
หมู่ 2 บ้านส าโรง  681 39 
หมู่ 3 บ้านสระพัง  314 18 
หมู่ 4 บ้านดอนงิ้ว 284 16 
หมู่ 5 บ้านแปรง 227 13 
หมู่ 6 บ้านหนองอุโลก 188 11 
หมู่ 7 บ้านตะคร้อ 467 27 
หมู่ 8 บ้านทรงธรรม 660 38 
หมู่ 9 บ้านหนองกราด  326 19 
หมู่ 10 บ้านหนองประดู่ 740 41 
หมู่ 11 บ้านโพธิ์ 327 19 
หมู่ 12 บ้านดอนขี้เหล็ก 393 24 
หมู่ 13 บ้านตูม 430 25 
หมู่ 14 บ้านโคกตะแบง  337 19 
หมู่ 15 บ้านนารายณ์เหนือ  512 29 
หมู่ 16 บ้านมอดินแดง 224 13 
หมู่ 17 บ้านโคกมงคล 441 25 

รวม 6,973 400 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนที่  1  ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้ งหมด 5 ข้อ  
โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และส่วนงานที่มาใช้บริการ 
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ตอนที่ 2  ความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  เป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่พอใจ  ไม่ค่อยพอใจ  เฉยๆ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ  มี
ทั้งหมด 4 ด้าน  ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้
ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ รวมจ านวน 25 ข้อ และมีเติมค า
ในช่องว่าง  2 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการ  และข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
 
กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม  ณ ชุมชน  ที่เป็น
พ้ืนที่รับผิดชอบบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง โดยท าข้อตกลงวันที่ 28 กันยายน 2561 
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่างวันที่  1-15  ตุลาคม  2561  
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่และร้อยละ  เพ่ือแสดงความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลส าโรง  โดยจะท าการวิเคราะห์ในภาพรวมและจ าแนกตาม
งานที่มารับบริการ  ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ 

ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ  เพ่ือแสดงร้อยละของความพึงพอใจนั้น   
ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ ไม่พอใจและไม่ค่อยพอใจ แสดงว่า ไม่พอใจ 
ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  เฉยๆ      แสดงว่า เฉยๆ 
ถ้าตอบระดับความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ   แสดงว่า พอใจ 

 เกณฑ์ให้คะแนนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามประกาศพนักงานส่วนต าบล/
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 
 

ร้อยละ คะแนน 
        มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 10 

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

 


