
 
 

    

บทท่ี 3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การนำเสนอวิธ ีดำเน ินการว ิจ ัย ของการสำรวจความพึงพอใจของผู ้ร ับบร ิการขององค ์กร  

ปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโจด

หนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2564) ประกอบด้วย รูปแบบการวิจัย ขอบเขต

การวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์

การประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยมีรายละเอียดตามลำดับ ดังนี้ 

3.1 รูปแบบการวิจัย 

 การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล 

จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2564) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เก็บข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือก และใช้วิธีการวิจัยเชิง

คุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary Research) ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.2 ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

 1) ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมารับบริการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนอง

แก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2564) กำหนดขอบเขตในการประเมินของลักษณะงาน 

4 ด้าน ได้แก่ 

(1) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

(2) งานด้านรายได้หรือภาษี 

(3) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

(4) งานด้านสาธารณสุข  
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โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะสำรวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 

(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อเดือน การเข้าร่วม

กิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ ในช่วงปีงบประมาณ 2564 และการทำแบบสำรวจ

และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนและกระบวนการให้บริการที่มีความ

คล่องตัว รวดเร็ว เป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด ถูกต้องตามระเบียบ ทันสมัย ครบถ้วน มีความเป็นธรรมโดย

การจัดลำดับก่อน-หลัง และไม่เลือกปฏิบัติ 

(3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ มีการประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน 

โทรศัพท์ ช่องทางให้บริการมีความทันสมัย เช่น ผ่านระบบเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน ไลน์ เฟซบุ๊ก ช่องทางการ

ให้บริการมีความสะดวกสบาย ใช้งานง่าย มีความเพียงพอ ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการ ระบบแจ้งเตือนหรือ

ร้องเรียนไปยังผู้บริหาร มีช่องทางรับฟังความเห็น เช่น ตู้รับฟังความเห็น เว็บไซต์ กลุ่มไลน์ 

(4) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ มีจำนวนบุคลากรเพียงพอต่อการให้บริการ แต่งกายสุภาพ มี

อัธยาศัยดี ยิ ้มแย้มแจ่มใส ใส่ใจ เต็มใจในการให้บริการ แนะนำให้ผู ้รับบริการแก้ปัญหาได้ พูดจาสุภาพ 

ให้บริการอย่างรวดเร็ว ไม่รับสินบน และคำนึงถึงความเท่าเทียมขณะให้บริการ 

(5) ด้านสถานที่และส่ิงอำนวยความสะดวก สถานที่ตั้งของอบต. มีความสะดวกต่อการเดินทางมาใช้

บริการ สถานที่มีสิ ่งอำนวยความสะดวก เช่น น้ำดื ่ม ห้องน้ำ ที่นั ่ง คอยรับบริการ ทางลาดสำหรับผู้พิการ 

สถานที่ให้บริการมีความสะอาด ปลอดภัย มีแสงสว่างและอุณหภูมิเหมาะสม มีอุปกรณ์ เครื่องมือให้บริการ

เพียงพอ มีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการท่ีเข้าใจง่ายและชัดเจน 

2) ขอบเขตด้านประชากรและพื้นท่ี 

ศึกษาเฉพาะข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ีและมารับบริการในเขตองค์การ

บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2564) ซึ่งพบว่า องค์การ

บริหารส่วนตำบลโจดหนองแก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,709 คน ชาย 4,390 คน หญิง 4,319 คน จำนวน

ครัวเรือนท้ังส้ิน 2,694 ครัวเรือน 

 3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 

ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ 2564  รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมดำเนินงานการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตลอดปีงบประมาณ  

ที่ กิจกรรมการดำเนินงาน ช่วงเวลา (เดือน/ปี) 
1 ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2564 มิถุนายน 2564 
2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานสำรวจความพึงพอใจ กรกฎาคม 2564 
3 ปรับปรุง แก้ไขรายงานสำรวจความพึงพอใจ สิงหาคม 2564 
4 ส่งมอบงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สิงหาคม - กันยายน 2564 

 

3.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ท่ีมาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ประจำปีงบประมาณ 2564) พบว่า ในเขตองค์การบริหาร

ส่วนตำบลโจดหนองแก มีจำนวนประชากรท้ังส้ิน 8,709 คน ชาย 4,390 คน หญิง 4,319 คน จำนวนครัวเรือน

ทั้งสิ ้น 2,694 ครัวเรือน การกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการสำรวจความพึงพอใจครั้งนี้ ได้กำหนดขนาดกลุ่ม

ตัวอย่าง 236 คน โดยใช้หลักการคำนวณของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือมั่น π = 0.065 คะแนน z=2 

หลักการคำนวณของ Taro Yamane มีสูตรดังนี้ 

 

 n = 
𝑁

1+𝑁(𝑒)
2 

   

 n = จำนวนขนาดตัวอย่าง 

 N = จำนวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใช้ในการศึกษา 

 e = ความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งนี้ กำหนดให้มีค่า e = 0.065) 

 จากสูตรข้างต้น คำนวณจำนวณกลุ่มตัวอย่างสำหรับการศึกษา ดังนี้ 

 n = 236 

 N = 8,709 

 e = 0.065 
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ตารางที่ 3.2 ประชากร (N) และกลุ่มตัวอย่าง (n)  

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากร (N) จำนวนกลุ่ม
ตัวอย่าง (n) ชาย หญิง รวม 

1 บ้านโจดหนองแก 465 462 927 25 
2 บ้านวังขอนพาด 317 304 621 17 
3 บ้านหนองแวง 279 265 544 15 
4 บ้านหนองหว้า 330 313 643 17 
5 บ้านเตาเหล็ก 405 401 806 22 
6 บ้านประดู่ 88 69 157 4 
7 บ้านหนองเรือ 432 409 841 23 
8 บ้านเหมือดแอ่ 173 169 339 9 
9 บ้านสว่าง 272 314 586 16 
10 บ้านหัวสะพาน 140 131 271 7 
11 บ้านหนองสิม 533 557 1,090 30 
12 บ้านชัยพลศิลป ์ 379 392 771 21 
13 บ้านศรีชมพู 257 268 525 14 
14 บ้านหนองแกคำ 320 268 588 16 

 รวม 4,390 4,319 8,709 236 
 

ที่มา: สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 

 

3.4 การสร้างเครื่องมือ 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติ

ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ประจำปี

งบประมาณ 2564) มีการสร้างเครื่องมือตามลำดับ ดังนี้  

1) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบล แผนดำเนินการประจำปี

งบประมาณ 2564 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานท่ีสำคัญ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ในช่วงส่ีปี บัญชีโครงการพัฒนา การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เป็นต้น 
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2) ศึกษารายละเอียดจากผู้ที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง 

ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและ

แผน ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

3) ร่างแบบสอบถาม เพื่อวัดระดับความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยของ

โครงการ 

4) หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อแก้ไขและปรับปรุง 

5) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้วทดลองให้กลุ่มเป้าหมายอ่าน เพื่อทดสอบความเข้าใจ 

6) ปรับปรุงแบบสอบถาม เพื่อจัดทำเป็นต้นฉบับ 

7) เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธี (1) ให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการกรอกแบบสอบถาม

ด้วยตนเอง หรือ (2) กรณีกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการไม่สะดวกหรือไม่พร้อมจะกรอกแบบสอบถามด้วยตนเอง จะ

ให้คณะนักวิจัยหรือคณะทีมงานอ่านให้ฟังในลักษณะถาม-ตอบ แล้วคณะนักวิจัยจะกรอกแบบสอบถามให้แทน 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2564 โดยมีทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการ

ปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นปีที่ 2-4 ซึ่งได้ผ่านการศึกษาหรือผ่านการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับ

การวิจัยเชิงคุณภาพ (ทางสังคมศาสตร์) และการวิจัยเชิงปริมาณ ดำเนินการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามความ

พึงพอใจจากผู้รับบริการ การตอบแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการเป็นผู้กรอกข้อมูลแบบสอบถามด้วย

ตนเอง หรือให้คณะนักวิจัยหรือคณะตัวแทนทีมงานผู ้ช่วยนักวิจัยอ่านแบบสอบถามให้ฟังแล้วกรอก

แบบสอบถามให้ 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายลักษณะของข้อมูลเบื้องต้น 

เช่น ร้อยละ (Percentage) ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่าต่ำสุด (Minimum) และ

ค่าสูงสุด (Maximum) 
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3.7 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามตัวช้ีวัดท่ี 1 มิติท่ี 2 มิติ

ด้านคุณภาพการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น (ประจำปี

งบประมาณ 2564) มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ดังนี้ 

ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

เกณฑ์ให้คะแนน การแปลค่า 

มากกว่าร้อยละ 95 10 พอใจมากท่ีสุด 
ไม่เกินร้อยละ 95 9 พอใจมาก 
ไม่เกินร้อยละ 90 8 
ไม่เกินร้อยละ 85 7 
ไม่เกินร้อยละ 80 6 พอใจปานกลาง 
ไม่เกินร้อยละ 75  5 
ไม่เกินร้อยละ 70 4 
ไม่เกินร้อยละ 65 3 พอใจน้อยท่ีสุด 
ไม่เกินร้อยละ 60 2 
ไม่เกินร้อยละ 55 1 
ไม่เกินร้อยละ 50 0 ไม่พอใจ 

 

 


