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บทที่ 3 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
การส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน         

อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญ เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจที่มีต่อ  
งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลยางโทน งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนา
ส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562” 
งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ และงานการให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ        
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1.รูปแบบการด าเนินการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
ผู้ใช้บริการ ในกิจกรรมและภารกิจ จ านวน 5 งาน ได้แก่ งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ภายในต าบลยางโทน งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
“การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562” งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       
ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง
ท้องที่ และงานการให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ     

 
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

2.1 ประชากรที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงาน
เอกชน ที่ได้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี     
จ านวน 810 คน จ าแนกตามกิจกรรมและภารกิจ จ านวน 5 งาน ดังนี้ 

  1) งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลยางโทน จ านวน    80 คน 
  2) งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

“การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562”      จ านวน    30 คน 
  3) งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  

               จ านวน    300  คน 
  4) งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุง 

               จ านวน    300  คน  
   5) งานการให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ        จ านวน    100  คน 

2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชน หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชน ที่ได้รับบริการจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองม่วง อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี จ านวน 267.33 คน ซึ่งจ านวนที่
เก็บรวบรวมได้จริง จ านวน 270 คน โดยก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จากสูตรของยามาเน่ย์ 
(Yamane.1973 : 725) ที่ระดับความคลาดเคลื่อน .05  
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        n = 
 

 +    

 
      เมื่อ N = ขนาดของประชากร 
       e = ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ 
       n = ขนาดกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
แทนสูตรได้ดังนี ้

n = 
   

 +    ( .  )  
 

 
               n  =  

  0

    
   = 267.33    

          
 จากนั้นท าการสุ่มแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) ซึ่งเป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างที่
ค านึงถึงความเป็นไปได้ทางสถิติ โดยท าการแบ่งชั้นภูมิตามลักษณะของผู้ใช้บริการในแต่ละงาน      
ตามสัดส่วนของผู้ใช้บริการในแต่ละงาน (Probability proportionate to size sampling) จ านวน 
267.33 คน รวมทั้งสิ้นจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เก็บจริง จ านวน 270 คน โดยสามารถสรุปเป็นตาราง       
ได้ดังนี ้
 

 
ประเภทงาน 

จ านวน
ประชากร 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 

ตามสัดส่วน 

กลุ่ม
ตัวอย่าง 
ที่เก็บจริง 

1. งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายใน
ต าบลยางโทน 

 
  80 

 
26.40 

 
27 

2. งานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาส่งเสริมอาชีพ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพเย็บ
เสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 2562” 

  30       9.90       10 

3. งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ป่วยเอดส์ 

    300     99.01      100 

4. งานการให้บริการจัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือน
และท่ีดิน และภาษีบ ารุง 

300 99.01 100 

5.งานการให้บริการสาธารณะด้านไฟฟ้าสาธารณะ         100     33.01        33 
รวม 810 267.33 270 
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3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นเครื่องมือในการส ารวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 5 ฉบับ 
ได้แก่ 1) งานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลยางโทน 2) งานโครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาส่งเสริมอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “การฝึกอาชีพเย็บเสื้อผ้า ประจ าปีงบประมาณ 
  6 ”  ) งานการให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 4) งานการให้บริการ
จัดเก็บภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบ ารุงท้องที่ และ 5) งานการให้บริการสาธารณะ 
ด้านไฟฟ้าสาธารณะซ่ึงแต่ละฉบับ มีรายละเอียดดังนี้ 

 3.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์จะน าเสนอและพรรณนาลักษณะของ
กลุ่มตัวอย่างท่ีได้รับบริการ ท าให้เห็นลักษณะและธรรมชาติของกลุ่มตัวอย่าง อันจะเป็นประโยชน์ต่อ
การวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการบริการ ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check list) ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ และ ประเภทผู้รับบริการ 

 3.1.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกิจกรรมการบริการ 
ส่วนนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเสนอระดับความพึงพอใจการให้บริการในแต่ละกิจกรรม ประกอบด้วย            
5 ด้าน ได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ด้านช่องทางการให้บริการ ด้านเจ้าหน้าที่/
บุคลากรให้บริการ ด้านสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านผลการปฏิบัติงาน โดยผู้ศึกษาได้
ก าหนด ลักษณะของแบบสอบถามตามวิธีการวัดทัศนคติแบบลิเคิร์ต (Likert’s scale) ดังนี้ 
   1) ระดับความพึงพอใจมากที่สุด  คะแนน เท่ากับ 5 
   2) ระดับความพึงพอใจมาก  คะแนน เท่ากับ 4 
   3) ระดับความพึงพอใจปานกลาง  คะแนน เท่ากับ 3 
   4) ระดับความพึงพอใจน้อย  คะแนน เท่ากับ 2 
   5) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด  คะแนน เท่ากับ 1 
  3.1.3 ตอนที่ 3 จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุง และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ
ของหน่วยงาน ซึ่งมีลักษณะเป็นข้อค าถามปลายเปิด  
 3.2 การสร้างเครื่องมือมีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 
  3.2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ความพึงพอใจของการ
ให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบลยางโทน อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี และแนวคิด       
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.2.2 น าข้อมูลที่ได้มาสร้างกรอบการวัดความพึงพอใจ พร้อมทั้งนิยามเชิงทฤษฎี และ
นิยามเชิงปฏิบัติการ 
  3.2.3 สร้างเครื่องมือตามนิยามเชิงปฏิบัติการของความพึงพอใจในการให้บริการ 
  3.2.4 ตรวจสอบความถูกต้องและความเชื่อถือได้ของแบบสอบถามความพึงพอใจ      
การให้บริการ และพัฒนาปรับปรุงแบบสอบถาม  
  3.2.5 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 
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  3.2.6 น าแบบสอบถามที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรและกลุ่มตัวอย่างตาม
ประเด็นที่ส ารวจ 
  3.2.7 น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามประเด็นและความต้องการที่ต้องการ 
  3.2.8 สรุปผลการศึกษา และเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการขององค์การ 
 
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวมรวมข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจในการให้บริการในครั้งนี้ คณะผู้ศึกษา
ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างในแต่ละประเภทงานที่ให้บริการ
ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ก าหนดไว้ 
 
5.การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 การวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญ ดังนี้ 
 5.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 5.2 ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามวัดความพึงพอใจด้านต่าง ๆ ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 ในส่วนของระดับความพึงพอใจ เกณฑ์ที่น ามาใช้แปลความหมายของค่าเฉลี่ย ผู้ศึกษาได้
ก าหนดเกณฑ์ไว้ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด. 2545 : 100) 

 1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด 
 1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย 
 2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง 
 3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก 
 4.51 – 5.00  หมายถึง   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด 

 


