
บทท่ี  ๓ 

วิธีดําเนินการ 
  

ในการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey research) คณะทํางานไดดําเนินการ

ศึกษา ดังรายละเอียดตามหัวขอตอไปน้ี 

๓.๑ ประชากรและกลุมตัวอยาง 

๓.๒ เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 

๓.๓ การทดสอบเคร่ืองมือการศึกษา 

๓.๔ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

๓.๕ วิธีการวิเคราะหขอมูล 

๓.๖  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

๓.๑  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

เจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลวาริช

ภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซ่ึงมีจํานวนท้ังหมด ๑๑,๕๘๕ คน 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ไดแก ประชาชนในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

เจาหนาท่ีของรัฐ หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชนท่ีมารับบริการหรือติดตอองคการบริหารสวนตําบลวาริช

ภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางตามวิธี

ของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ันท่ี ๙๕ เปอรเซ็นต ดังสมการดานลาง จากน้ันเก็บตัวอยางโดยใช

วิธีการสุมแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
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โดยท่ี   n = จํานวนขนาดตัวอยางประชาชนท่ีตองการ  

N = จํานวนประชากรท้ังหมด  

e = คาความคลาดเคล่ือน (๐.๐๕) 

แทนคาสูตร n=๑๑,๕๘๕/๑+๑๑,๕๘๕(๐.๐๕)๒ = ๔๐๐ 

ดังน้ันกลุมตัวอยางท่ีศึกษา เทากับ ๔๐๐ คน 
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๓.๒  เครื่องมือท่ีใชในการดําเนินงาน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ีเปนแบบสอบถาม (Questionnaires) ความพึงพอใจตอการใหบริการ

ขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ท่ี

ยึดความตรงตามเน้ือหา (Content validity) เปนหลัก ดวยการตรวจสอบเน้ือหาท่ีใชต้ังเปนคําถาม โดยการ

วิเคราะหวัตถุประสงคของการศึกษา และอาศัยเอกสารกับรายงายการศึกษาท่ีเก่ียวของเปนหลัก 

แบบสอบถามเปนแบบมาตรฐาน ซ่ึงมีคําถามกําหนดอยางแนนอนไวลวงหนาเปนแบบสอบถามท่ีคณะผู

ศึกษาสรางข้ึนเอง ประกอบดวย ๕ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ สถานภาพขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะคําถามเปนแบบปดและเปด

ผสมกัน 

ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานดานสนับสนุนนํ้าอุปโภค-บริโภคขององคการ

บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

ตอนท่ี ๓ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานดานรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดินขององคการ

บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

ตอนท่ี ๔ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานดานกองทุนหลักประกันสุขภาพขององคการ

บริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

ตอนท่ี ๕ ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตองานดานสงเสริมสุขภาพปองกันและควบคุมโรคของ

องคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิ 

ตอนท่ี ๖ ขอเสนอแนะ  

ตอนท่ี ๒ ถึงตอนท่ี ๕ เปนการกําหนดชวงความพึงพอใจเปนคารอยละ โดยมี ๕ ระดับวัดเพ่ือประเมิน

ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลวาริชภูมิตองาน ๔ ดาน ไดแก งาน

ดานสนับสนุนนํ้าอุปโภค-บริโภค งานดานรับชําระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน งานดานกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

และ งานดานสงเสริมสุขภาพปองกันและควบคุมโรค โดยการจัดใหบริการออกเปน ๔ ดาน คือ 

 ๑. ความพึงพอใจตอข้ันตอนการใหบริการ 

       ๒. ความพึงพอใจตอชองทางการใหบริการ 

       ๓. ความพึงพอใจตอเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

๔. ความพึงพอใจตอส่ิงอํานวยความสะดวก 

สําหรับการกําหนดชวง ระดับความพึงพอใจ แบงระดับและเกณฑการใหคะแนนเพ่ือใชในการเปรียบเทียบดังน้ี 

พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด    ให ๕  คะแนน 

พึงพอใจในระดับดีมาก    ให ๔  คะแนน 

พึงพอใจในระดับดี     ให ๓  คะแนน 

พึงพอใจในระดับพอใช    ให ๒  คะแนน 

พึงพอใจในระดับปรับปรุง    ให ๑  คะแนน 



๒๔ 

 

เกณฑการแบงชวงคะแนน จากจานวนระดับช้ันเทากับ ๕ ช้ัน (คะแนนจาก ๑–๕) คํานวณไดจากสูตรดังน้ี 

highest least

highest


๕ – ๑ / ๕ = ๐.๘ 

 ดังน้ันในแตละชวงคะแนนของระดับช้ันจะเทากับ ๐.๘ คิดเปนการแบงชวงคะแนนในแตละระดับช้ันดังน้ี 

คะแนนเฉล่ียระหวาง  ๔.๒๐ – ๕.๐๐  หมายถึง  พอใจในระดับดีมากท่ีสุด  

คะแนนเฉล่ียระหวาง  ๓.๔๐ – ๔.๑๙  หมายถึง  พอใจในระดับดีมาก  

คะแนนเฉล่ียระหวาง  ๒.๖๐ – ๓.๓๙  หมายถึง  พอใจในระดับดี  

คะแนนเฉล่ียระหวาง ๑.๘๐ – ๒.๕๙  หมายถึง  พอใจในระดับพอใช  

คะแนนเฉล่ียระหวาง ๑.๐๐ – ๑.๗๙  หมายถึง  พอใจในระดับปรับปรุง 

๓.๓  การทดสอบเครื่องมือ  

กอนการทดสอบแบบสอบถาม ไดประชุมพนักงานสัมภาษณท้ัง ๒๐ คน ซ่ึงพนักงานเก็บแบบถามเหลาน้ี

เปนนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ประชุมช้ีแจงพนักงานสัมภาษณคร้ังท่ี ๑ ใหทราบถึงจุดตางๆ ท่ีจะทําการ

ทดลองแบบสอบถามใหพนักงานเก็บแบบสอบถามไปศึกษาพ้ืนท่ีท่ีแตละคนตองไปทดสอบแบบสอบถาม 

ประชุมคร้ังท่ี ๒ ไดประชุมช้ีแจงหลักการสอบถาม การนําแบบสอบถามน้ันไปทดลองใช เพ่ือตรวจสอบความ

เปนไปไดของคําถาม คําตอบ ความเปนปรนัยของคําถาม ความชัดเจน รวมท้ังปญหาอุปสรรคในการออกไป

เก็บแบบสอบถาม 

๓.๔  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

หลังจากผลการทดลองใชแบบสอบถามและนํามาปรับปรุงแกไขแลว ดําเนินการประชุมช้ีแจงพนักงาน

เก็บแบบสอบถามท้ัง ๒๐ คน อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือแกไขขอบกพรองและปญหาท่ีเกิดข้ึนเม่ือตอนนําไปทดลองใช 

ตลอดจนศึกษาทบทวนเสนทางและจุดท่ีตองไปเก็บขอมูลใหแมนยํา การเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดกระทํา

ภายในสัปดาหเดียวกัน รวบรวมไดแบบสอบถามท้ังหมดจากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน ๔๐๐ ชุด นํามา

คัดเลือกไดแบบสัมภาษณท่ีสมบูรณ เปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังน้ี 

๓.๕  วิธีการวิเคราะหขอมูล  

นําขอมูลท้ังหมดท่ีรวบรวมได ไปทําการวิเคราะหดวยการแจกแจงความถ่ี คาเฉล่ียเลขคณิต และ

คํานวณรอยละ จําแนกเปนรายขอของคําถาม การคํานวณผลท้ังหมดกระทําดวยเคร่ืองคอมพิวเตอรโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC* 

๓.๖  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล และประมวลผลในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแก คาเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic 

mean) คารอยละ (Percentage) 




