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สารบัญตาราง
ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
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ตารางที่ 1.5 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอสถานที่ติดตอเพื่อขอรับ
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ตารางที่ 1.6 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใหบริการจากเจาหนาที่

บทที่ 1

หนา
9
9
10
10
10
11

บทนํา

หลักการและเหตุผล
เทศบาลตํ า บลงอบได จัดใหมีศู น ยข อมูล ขาวสาร ตามพระราชบัญ ญัติข อมูล ขาวสารของ
ราชการ พ.ศ.2540 เพื่อใหบริการขอมูลข าวสารของราชการไวใหประชาชนไดเขาตรวจดู ศึกษา คนคว า
ตลอดจนเผยแพร ใหบริการในดานขอมูลขาวสารของหนวยงานและของสวนราชการ ศูนยขอมูลขาวสารของ
เทศบาลตํ า บลงอบ ตั้ ง อยู ที่ สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลงอบ สํ า นั ก ปลั ด ชั้ น 1 ตํ า บลงอบ อํ า เภอทุ ง ช า ง
จังหวัดนาน 55130 โดยไดจัดประเภทขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 อาทิเชน แผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป แผนการดําเนินงาน รายงานการประชุมสภาเทศบาล ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
และแผนอัตรากําลัง เปนตน รวมถึงการใหบริการอินเตอรเน็ตในการสืบคนขอมูลแกประชาชนอีกดวย
เพื่ อ ให การบริ การข อ มู ล ข า วสารของศู น ย ข อมู ล ข า วสารเทศบาลตํา บลงอบ เป น ไปตาม
วัต ถุป ระสงคและเปา หมายที่ กําหนดไว เทศบาลตําบลงอบจึงไดดําเนิน การประเมิน ผลความพึงพอใจของ
ประชาชนต อการใหบ ริการข อมู ลข าวสารของศูน ยขอมูล ขาวสารเทศบาลตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 ขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ
2. เพื่อนําขอมูลการประเมินผลไปใชปรับปรุงการใหบริการของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาล
ตําบลงอบใหดีขึ้น
ขอบเขตของการประเมินผล
การประเมินผลความพึงพอใจของผูใชบริการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 มีขอบเขตดังนี้
1. การให บ ริ ก ารที่ คั ดเลือ กมาประเมิน ผล คื อ การบริก ารข อมู ล ข าวสารของศูน ยข อมู ล
ขาวสารเทศบาลตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
2. กลุมตัวอยาง ไดแก ผูมาใชบริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารของเทศบาลตําบลงอบ จํานวน
ทั้งหมด 6 คน
3. ประเด็นที่ทําการประเมิน แบงเปน 7 หัวขอ ประกอบดวย
3.1 เพศ
3.2 อาชีพ
3.3 ขอมูลที่หนวยงานมีให
3.4 ความถูกตองและความทันสมัยของขอมูล
3.5 ความพึงพอใจตอสถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและ
สะดวก
3.6 ความพึงพอใจในการใหบริการจากเจาหนาที่
3.7 ขอเสนอแนะอื่น ๆ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง

ผลผลิต : รายงานประเมินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการของศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
ผลลัพธ : ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบมีขอมูลสําหรับนําไปใชปรับปรุงการใหบริการ
ใหดีขึ้น
ผลที่คาดวาจะไดรับ
ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ นําผลการประเมินความพึงพอใจไปใชในการปรับปรุง
การใหบริการใหดีขึ้น

บทที่ 2
วิธีการดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ

การประเมินผลการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบริการตอการใหบริการศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงสํารวจ โดยมีวิธีการวิจัยดังนี้
กลุมตัวอยาง
กลุ มตั วอยาง ไดแก ผูมาใชบ ริการ ณ ศูน ย ขอมูล ขาวสารของเทศบาลตําบลงอบ จํ านวน
ทั้งหมด 6 คน
การสรางเครื่องมือ
การสรางเครื่ องมือที่ใช ในการประเมิ นผลการสํ ารวจความพึงพอใจของผูใช บริการตอการ
ใหบริการศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบไดดําเนินการตามขั้นตอน คือ
1. ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม และกําหนดกรอบแนวความคิดในการประเมิน
2. ศึกษาขอมูลจากผลการประเมินเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนแนวทางในการสราง
คําถามของแบบสอบถาม
3. กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถาม ใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและประโยชนของ
การประเมิน
4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกอนนําแบบสอบถามไปใชจริง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบดวยคําถามที่แบงเปน
8 หัวขอ ประกอบดวย
1. วันที่มารับบริการ
2. เพศ
3. อาชีพ
4. ขอมูลที่ทานตองการ หนวยงานมีใหทานหรือไม
5. ความถูกตองและความทันสมัยของขอมูล
6. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด
7. ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการจากเจาหนาที่ มากนอยเพียงใด
8. ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)
การเก็บรวบรวมขอมูล
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการตอบแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง ไดแก ผูมาใช
บริการ ณ ศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ จํานวนทั้งหมด 11 คน

วิธีการดําเนินการประเมินผล
1. นําแบบสอบถามที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

2. วิเ คราะห ขอมูล ทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามโดยใชการแจกแจงความถี่ (frequency)
และคํานวณหาคารอยละ (percentage)
3. วิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามโดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation/ S.D.)
4. วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามปลายเปด และนําเสนอโดยการพรรณนา
การวิเคราะหขอมูล
การวิ เ คราะห ขอมูล จากแบบสอบถามความคิดเห็น เกี่ย วกับ การใหบ ริการของศูน ยขอมูล
ขาวสารเทศบาลตําบลงอบ เปน แบบสอบถามแสดงความคิ ดเห็น ที่มีลั กษณะเลือกตอบ โดยใชมาตราสว น
ประมาณคาของลิเคอรท (Likert’s rating scale) ซึ่งเปนระดับการวัดขอมูลประเภทอันตรภาคชั้น โดยกําหนด
เกณฑใหคะแนน 3 ระดับ ดังนี้
ระดับ 1 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับนอย
ระดับ 2 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 3 หมายถึง ความพึงพอใจอยูในระดับมาก
เกณฑคะแนนเฉลี่ ยระดั บความพึงพอใจที่ มีตอการให บริการขอมู ลขาวสารของศูน ยขอมู ล
ขาวสารเทศบาลตําบลงอบ
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.00 หมายถึง พึงพอใจมาก

บทที่ 3
วิเคราะหผล

การประเมินการสํารวจความพึงพอใจของผูมาใชบริการตอการใหบริการขอมูลขาวสารของ
ศูนยขอมูลขาวสาร เทศบาลตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังรายละเอียดตอไปนี้
1. เพศ
ตารางที่ 1.1 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน
2
4
6

รอยละ
33.33
66.67
100.00

จากตารางที่ 1.1 แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ กลุมตัวอยางที่
ตอบแบบสอบถามแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การให บ ริ ก ารข อ มู ล ข า วสารของศู น ย ข อ มู ล ข า วสาร
เทศบาลตํ า บลงอบในครั้ ง นี้ จํ า นวน 6 คน เป น เพศหญิ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 66.67 และเป น เพศหญิ ง
คิดเปนรอยละ 33.33
2. อาชีพ
ตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ
อาชีพ
เจาหนาที่รัฐ
เกษตรกร
นักเรียน/นักศึกษา
รับจาง
อื่น ๆ (พนักงานเอกชน)
รวม

จํานวน
3
2
1
6

รอยละ
50.00
33.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 1.2 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอาชีพ กลุมตัวอยาง
สวนใหญเปนเจาหนาที่รัฐ คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 33.33
และอาชีพอื่น ๆ คือ พนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 16.67

3. ขอมูลที่หนวยงานมีให
ตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลที่หนวยงานมีให
ขอมูลที่หนวยงานมีให

จํานวน

รอยละ

มีครบตามตองการ
ไมมี
มีแตไมครบ
เจาหนาที่จะจัดหาใหภายหลัง
เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอโดยตรงหรือเพิ่มเติม
รวม

5
1
6

83.33
16.67
100.00

จากตารางที่ 1.3 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามขอมูลที่หนวยงานมีให
กลุมตัวอยางสวนใหญจะไดขอมูลที่มีครบตามตองการ คิดเปนรอยละ 83.33 และรองลงมามีแตไมครบคิดเปน
รอยละ 16.67
4. ความถูกตองและความทันสมัยของขอมูล
จากตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถูกตองและทันสมัยของขอมูล

ความถูกตองและทันสมัยของขอมูล
ถูกตองและทันสมัย
ไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน
รวม

จํานวน
6
6

รอยละ
100.00
100.00

จากตารางที่ 1.4 แสดงจํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามความถูกตองและ
ทันสมัยของขอมูล โดยขอมูลมีความถูกตองและทันสมัย คิดเปนรอยละ 100.00
5. ความพึงพอใจตอสถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวก
ตารางที่ 1.5 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอสถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูล
ขาวสารมีความพรอมและสะดวก
ระดับคาความคิดเห็น
ประเด็น
ปาน
มาก
นอย
กลาง
ความพึ ง พอใจต อ สถานที่ ติ ด ต อ เพื่ อ 100.00 0.00
0.00
ขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอม
และสะดวก

คาเฉลี่ย

ระดับความ
พึงพอใจ

3.00

มาก

จากตารางที่ 1.5 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของกลุมตัว อยางตอสถานที่ติดตอเพื่ อ
ขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวก กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 100.00 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00

6. ความพึงพอใจในการใหบริการจากเจาหนาที่
ตารางที่ 1.6 แสดงรายละเอียดความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตอการใหบริการจากเจาหนาที่
ประเด็น

ระดับคาความคิดเห็น

คาเฉลี่ย ระดับความ

มาก
ความพึ ง พอใจต อ การให บ ริ ก ารจาก 100.00
เจาหนาที่

ปาน
กลาง
0.00

พึงพอใจ

นอย
0.00

3.00

มาก

จากตารางที่ 1.6 แสดงรายละเอียดความพึ งพอใจของกลุมตัวอยางตอการใหบริการจาก
เจาหนาที่ของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ โดยกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก คิดเปน
รอยละ 100.00 และมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00
7. ขอเสนอแนะอื่น ๆ
กลุมตัวอยางไมมีขอเสนอแนะอื่นใดในการใหบริการขอมูลขาวสารของศูนยขอมูลขาวสาร
เทศบาลตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561

บทที่ 4
สรุปผล
สรุปผลการประเมิน

จากการประเมิ น ผลสํ า รวจความพึงพอใจของผูใชบ ริการของศูน ยขอมูล ขาวสารเทศบาล
ตําบลงอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ผูใชบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการจากเจาหนาที่อยูใน
ระดับมาก คิดเปนรอยละ 100.00 หรือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 และมีความพึงพอใจตอสถานที่ติดตอเพื่อ
ขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวก คิดเปนรอยละ 100.00 หรือมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.00 ซึ่ง
จากการประเมินผลความพึงพอใจในภาพรวมของศูนยขอมูลขาวสารเทศบาลตําบลงอบ อยูในระดับมาก
ขอเสนอแนะ
1. สถานที่คับแคบ ควรปรับปรุงสถานที่ใหสะดวกตอผูมาใชบริการ
2. ควรจัดอุปกรณคอมพิวเตอรของศูนยขอมูลขาวสารใหเพียงพอ เพื่อใหผูมาใชบริการไดรับ
ความสะดวกและรวดเร็ว
3. ควรใหมีแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจสําหรับผูมารับบริการ หรือเขาชมเว็บไซตของ
หนวยงาน

ภาคผนวก

แบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใหบริการขอมูลขาวสาร
ของศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลงอบ อําเภอทุงชาง จังหวัดนาน
*********************

วัตถุประสงค : แบบแสดงความคิดเห็นนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบระดับการใหบริการของทางราชการ
การแสดงความคิดเห็นของทานจะเปนประโยชนในการนําไปปรับปรุงการใหบริการใหดีขึ้น

1. วันที่มารับบริการ ......................... เดือน ……………............................. พ.ศ. .........................
2. เพศ

( ) ชาย

( ) หญิง

3. อาชีพ

( ) เจาหนาที่รัฐ
( ) รับจาง

( ) เกษตรกร
( ) นักเรียน/นักศึกษา
( ) อื่นๆ (ระบุ).........................................................

๔. ขอมูลที่ทานตองการ หนวยงานมีใหทานหรือไม
( ) มีครบตามตองการ
( ) ไมมี
( ) มีแตไมครบ
( ) เจาหนาที่จะจัดหาใหภายหลัง ( ) เจาหนาที่ไดแนะนําแหลงขอมูลที่ตองติดตอโดยตรงหรือเพิ่มเติม
๕. ความถูกตองและความทันสมัยของขอมูล
( ) ถูกตองและทันสมัย
( ) ไมถูกตองและไมเปนปจจุบัน
๖. สถานที่ติดตอเพื่อขอรับบริการขอมูลขาวสารมีความพรอมและสะดวกมากนอยเพียงใด
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย เพราะ ...............................................
๗. ทานมีความพึงพอใจในการใหบริการจากเจาหนาที่ มากนอยเพียงใด
( ) มาก
( ) ปานกลาง
( ) นอย เพราะ................................................
8. ขอเสนอแนะอื่น ๆ (ถามี)
.....................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบแสดงความคิดเห็น
ศูนยขอมูลขาวสารของราชการ เทศบาลตําบลงอบ

