
 

 

บทท่ี 3 
ระเบียบวธิีการวิจยั 

 
 การน าเสนอวิธีด าเนินการวิจัย ของการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ประกอบด้วย รูปแบบ
การวิจัย ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสร้างเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ โดยมีรายละเอียดตามล าดับดังน้ี 
 

3.1  รูปแบบการวิจัย 
  

การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย 
จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ถูกสุ่มเลือก และ
ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร (Documentary 
Research) ที่เกี่ยวข้อง 
 

3.2  ขอบเขตการวิจัย 

 ขอบเขตการวิจัยในครั้งน้ี แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี 

1) ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 การศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการในเขตเทศบาลต าบล
ก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) ก าหนดขอบเขตในการ
ประเมินของลักษณะงาน 5 ด้าน ได้แก่  

(1) งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง 
(2) งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล 
(3) งานด้านการศึกษา 
(4) งานด้านเทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
(5) งานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 

 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 

 

 

 

54 

 โดยแต่ละกิจกรรม/โครงการ จะส ารวจใน 5 ประเด็น ประกอบด้วย 
(1) ข้อมูลส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา อาชีพ ระดับการศึกษา รายได้ต่อ

เดือน การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตพ้ืนที่ ในช่วงปีงบประมาณ 
2563 และการท าแบบส ารวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

(2) ด้านกระบวนการให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ ขั้นตอนการกรอกเอกสาร 
จัดล าดับการให้บริการ ป้ายแสดงขั้นตอนการขอรับบริการ ความสะดวกทันสมัย และความรวดเร็ว 

(3) ด้านช่องทางการให้บริการ ได้แก่ ความหลากหลายของช่องทางในการ
ให้บริการ ความทันสมัยของช่องทางในการให้บริการ ความสะดวกสบายของช่องทางในการ
ให้บริการ  ความพอเพียง/ทั่วถึงของช่องทางในการให้บริการ การรับรู้ช่องทางการให้บริการของ
ประชาชน 

(4) ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากร ได้แก่ ความเพียงพอของเจ้าหน้าที่ การแต่งกาย 
การต้อนรับ ความสุภาพ ยิ้มแย้ม เต็มใจบริการ กระตือรือร้น ให้ค าแนะน า และการให้บริการที่
เท่าเทียม และ  

(5) ด้านสถานที่และส่ิงอ านวยความสะดวก ความสะอาด ความเหมาะสมของการ
จัดพ้ืนที่ สถานที่พักรอ น้ าดื่ม ระบบระบายอากาศ แสงสว่าง การประชาสัมพันธ์ เอกสารให้
ความรู้ ระบบรักษาความปลอดภัย และห้องสุขา  
 

2) ขอบเขตด้านประชากรและพ้ืนที่ 
 ศึกษาเฉพาะข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่และมารับบริการใน 
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) เทศบาล
ต าบลก้านเหลือง มีประชากรทั้งส้ิน 9,299 คน แยกเป็นเพศชาย 4,721 คน เพศหญิง 4,578 คน 
มีความหนาแน่นประมาณ 155.96 คน / ตร.กม. 
 

3) ขอบเขตด้านระยะเวลา 
ด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 2563 (12 เดือน) รายละเอียดดังตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3.1 กิจกรรมการด าเนินงานการส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการตลอดปีงบประมาณ 
(12 เดือน) 
 

ที่ กิจกรรมการด าเนินงาน ช่วงเวลา (เดือน/ปี) 
1 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2563 9-15 ตุลาคม 2563 

 
2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและเขียนรายงานส ารวจความพึง

พอใจ 

16-20 ตุลาคม 2563 

3 ปรับปรุง แก้ไขรายงานส ารวจความพึงพอใจ 21-25 ตุลาคม 2563 
4 ส่งมอบงานส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ 27 ตุลาคม 2563 

 

 

3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาใช้บริการ และเข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการของ
เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) เทศบาล
ต าบลก้านเหลืองมีประชากรทั้งส้ิน 9,299 คน แยกเป็นชาย 4,721 คน หญิง 4,578 คน มีความ
หนาแน่นประมาณ 155.96 คน / ตร.กม. 
 การก าหนดกลุ่มตัวอย่างในการส ารวจความพึงพอใจครั้งน้ี ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

231 คน โดยใช้หลักการค านวณของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น π = 0.65 คะแนน z =2 
 หลักการค านวณของ Taro Yamane  มีสูตรดังน้ี 

 

n =
N

1+𝑁(𝑒)
2 

 n = จ านวนของขนาดตัวอย่าง 
 N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
 e = ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (ในการวิจัยครั้งน้ี ก าหนดให้มีค่า e = 0.065) 
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ตารางที่ 3.2 ประชากร (N) และกลุ่มตัวอย่าง (n)  
 
หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จ านวนประชากร (N) จ านวนกลุ่ม

ตัวอย่าง (n) 
ชาย หญิง รวม  

1 ก้านเหลือง 481 451 932 25 
2 โคกสูง 461 487 948 25 
3 หนองโก 444 396 840 24 
4 โสกกระหนวน 220 207 427 10 
5 โคกใหญ ่ 411 394 805 24 
6 โสกน้ าขาว 514 450 964 26 
7 หนองสองห้อง 247 259 506 10 
8 ตลาด 227 240 467 10 
9 หนองแก 212 213 425 10 
10 บะแหบ 315 280 595 10 
11 โนนศาลา 270 267 537 10 
12 ก้านเหลืองหนองแวง 517 552 1,069 30 
13 หญ้าคา 233 215 448 10 
14 สวยยา 169 167 336 7 

รวม 4,721 4,578 9,299 231 
 
 

 ดังนั้น  

n =
N

1+𝑁(𝑒)
2 

 n = 231 
 N = 9,299 
 e =  0.065 
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3.4  การสร้างเครื่องมือ 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) มีการสร้างเครื่องมือตามล าดับดังน้ี 

1) ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากต าราเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ. 
2561-2565) ของเทศบาล เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562-2563 สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สรุปผลการ
พัฒนาท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี(ส่ีปี) บัญชีโครงการ
พัฒนา การน าแผนพัฒนาสามปี(ส่ีปี) ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล เป็นต้น 

2) ศึกษารายละเอียดจากผู้ที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะผู้บริหารเทศบาล ปลัดเทศบาล 
หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล ผู้อ านวยการกองคลัง ผู้อ านวยการกองช่าง ผู้อ านวยการกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ผู้อ านวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม เป็นต้น 

3) ร่างแบบสอบถาม เพ่ือวัดระดับความพึงพอใจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการ
วิจัย โดยการวิเคราะห์ถึงองค์ประกอบร่วมของโครงการ/กิจกรรม ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านโยธา 
การขออนุญาตปลูกส่ิงก่อสร้าง งานด้านส่ิงแวดล้อมและสุขาภิบาล งานด้านการศึกษา งานด้าน
เทศกิจหรือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และงานด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 

4) หัวหน้าผู้รับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบแบบสอบถามเพ่ือแก้ไขและปรับปรุง 
5) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วทดลองให้กลุ่มเป้าหมายอ่าน เพ่ือทดสอบความเข้าใจ 
6) ปรับปรุงแบบสอบถาม เพ่ือจัดท าเป็นต้นฉบับ 
7) เก็บข้อมูลกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธี (1) ให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการกรอก

แบบสอบถามด้วยตนเอง หรือ (2) กรณีกลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการไม่สะดวกหรือไม่พร้อมจะกรอก
แบบสอบถามด้วยตนเอง จะให้คณะนักวิจัยหรือคณะทีมงานอ่านให้ฟังในลักษณะถาม-ตอบ แล้ว
คณะนักวิจัยจะกรอกแบบสอบถามให้แทน 
 

3.5 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ด าเนินการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลตลอดปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 
2563 โดยมีทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองท้องถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชั้นที่ 2-4 ซ่ึงได้
ผ่านการศึกษาหรือผ่านการอบรมเบื้องต้นเกี่ยวกับการวิจัยเชิงคุณภาพ (ทางสังคมศาสตร์) และ
การวิจัยเชิงปริมาณ ด าเนินการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลภาคสนามความพึงพอใจจากผู้รับบริการ การตอบ
แบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างผู้รับบริการเป็นผู้กรอกข้อมูลแบบสอบถามด้วยตนเอง หรือให้คณะ
นักวิจัยหรือคณะตัวแทนทีมงานผู้ช่วยนักวิจัยอ่านแบบสอบถามให้ฟังแล้วกรอกแบบสอบถามให้ 
 



เทศบาลต าบลก้านเหลือง อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น  
โครงการส ารวจและประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบรกิาร อปท. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี 2563) 

 

 

 

58 

3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิเคราะห์ข้อ ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายลักษณะของ
ข้อมูลเบื้องต้น เช่น ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ค่าต่ าสุด (Minimum) และค่าสูงสุด (Maximum) 
 

3.7  เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 
 

 การส ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามตัวชี้วัดที่ 1 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการของเทศบาลต าบลก้านเหลือง อ าเภอแวงน้อย จังหวัด
ขอนแก่น (ประจ าปีงบประมาณ 2563) มีเกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ ดังน้ี 
 
 

ตารางที่ 3.3 เกณฑ์การประเมินคุณภาพการให้บริการ 
 

ร้อยละของระดับความพึงพอใจ 
ของผู้รับบริการ 

เกณฑ์ให้คะแนน  
(เต็ม 10 คะแนน) 

การแปลค่า 

มากกว่าร้อยละ 95 ขึ้นไป 10 พอใจมากที่สุด 
ไม่เกินร้อยละ 95 9  

พอใจมาก ไม่เกินร้อยละ 90 8 

ไม่เกินร้อยละ 85 7 

ไม่เกินร้อยละ 80 6  

พอใจปานกลาง ไม่เกินร้อยละ 75 5 

ไม่เกินร้อยละ 70 4 

ไม่เกินร้อยละ 65 3  

พอใจน้อยที่สุด ไม่เกินร้อยละ 60 2 

ไม่เกินร้อยละ 55 1 
ไม่เกินร้อยละ 50 0 ไม่พอใจ 

 


