
บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรประเมินผล 

 
         การประเมินครั้งนี้ เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ในด้านกระบวนการ/
ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทาง
การให้บริการ โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้ 
              1. ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
              2. เครื่องมือที่ใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมลู 
              3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
              4. การวิเคราะห์ข้อมลู 
 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1. ประชำกร 
  ประชากรในการประเมินครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนในพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง อ าเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา จ านวนประชากร 7,507 คน  
 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
  กลุ่มตัวอย่างในการประเมินครั้งนี้ ไดแ้ก่ ประชาชนในพื้นที่บริการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยยาง อ าเภอบัวใหญ่ ซึ่งได้มาจากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro Yamane 
(1970) ได้กลุ่มตัวอย่างข้ันต่ าเท่ากับ 380 คน เพื่อให้การประเมินมีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึนผู้ประเมิน 
จึงใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 400 คน โดยก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างของแต่ละงานตามปริมาณการมา
รับบริการ ได้แก่ งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง งานด้านการศึกษา งานด้านรายได้หรือ
ภาษี งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ส าหรับการค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากร ใช้สูตรของ Taro Yamane  ก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างที่ยอมให้
เกิดข้ึนคือ ร้อยละ 5 ตามสูตรดังนี้ 
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n  หมายถึง  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
        N  หมายถึง  ขนาดของประชากรทั้งหมด  
        e  หมายถึง  ความคลาดเคลื่อนของการสุม่ตัวอย่าง (0.05)  
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   ส าหรับการเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้การสุ่มจ านวนประชาชนทั้ง 12 หมู่บ้าน ตามสัดส่วนของงาน 
ที่ขอรับบริการและสัดสว่นของประชากรในแต่ละหมู่บ้าน ได้จ านวนกลุ่มตัวอยา่งจ าแนกตามงานที่มารับ
บริการและหมู่บ้านที่เป็นพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 1 

 
ตารางที่  1  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามหมูบ่้านที่เป็นพื้นที่รบัผิดชอบขององค์การบรหิารส่วน    

                         ต าบลห้วยยาง 
 

หมู่ท่ี ชื่อหมู่บ้ำน ประชำกร (คน) ประชำกรกลุ่ม
ตัวอย่ำง (คน) 

1 ด่านช้าง 675 35 
2 ดอนกระชาย 431 23 
3 ห้วยยาง 841 45 
4 ขามเตี้ย 907 49 
5 ห้วยคร้อ 338 17 
6 ดงบัง 757 40 
7 เก่างิ้ว 554 29 
8 บุไทย 482 25 
9 หนองหญ้าปล้อง 897 47 
10 สระไผ ่ 226 18 
11 ดงสว่าง 772 40 
12 หนองไผง่าม 627 32 

รวมท้ังสิ้น 7,507 400 
 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 

  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง แบ่งออกเป็น 2 ตอน มีรายละเอียดดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบประเมิน เป็นแบบเลือกตอบ มีทั้ งหมด 5 ข้อ  
โดยสอบถามเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และงานที่มาใช้บริการ 
  ตอนท่ี 2 ควำมพึงพอใจต่อกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลห้วยยำง 
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ประกอบด้วย ไม่พอใจ  ไม่ค่อยพอใจ เฉย ๆ ค่อนข้างพอใจ 
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และพอใจ  มีทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกระบวนการ/ข้ันตอนการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรผู้ให้บริการ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก และด้านช่องทางการให้บริการ รวมจ านวน 25 ข้อ 
และมีเติมค าในช่องว่าง 2 ข้อ โดยสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการให้บริการ และข้อเสนอแนะเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไข 
 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น ใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม ณ ชุมชน ที่เป็นพื้นที่
รับผิดชอบบริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมู ล               
23 – 27  สิงหาคม  2562  
 

กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์หาค่าความถ่ีและร้อยละ เพื่อแสดงความพึงพอใจที่มีต่อ
การให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง โดยจะท าการวิเคราะห์ในภาพรวมและจ าแนกตาม
งานที่มารับบริการ ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางด้านสถิติ 
 ส าหรับเกณฑ์ในการแปลความหมายของค่าร้อยละ  เพื่อแสดงร้อยละของความพึงพอใจนั้น   
ใช้เกณฑ์ดังต่อไปนี้  
     ถ้าตอบระดบัความพึงพอใจ ไม่พอใจและไม่ค่อยพอใจ   แสดงว่า ไม่พอใจ 
    ถ้าตอบระดบัความพึงพอใจ  เฉยๆ     แสดงว่า เฉย ๆ 
  ถ้าตอบระดบัความพึงพอใจ  ค่อนข้างพอใจ และพอใจ      แสดงว่า พอใจ 
  
 เกณฑ์ให้คะแนนร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ตามประกาศพนักงานส่วนต าบล/
เทศบาล จังหวัดนครราชสีมา, 2558) 
    ร้อยละ         คะแนน 
   มากกว่าร้อยละ 95 ข้ึนไป  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 
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    ร้อยละ         คะแนน 
   ไม่เกินร้อยละ   55  1 
   ไม่เกินร้อยละ   50  0 


