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สวนที่ 3 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ในรอบปงบประมาณ 2552   

 
คําช้ีแจง 
 

 1.1  การกําหนดการใหคาคะแนนความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม  ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ในรอบปงบประมาณ 2552  ไดกําหนดใหคาคะแนน แบงเปน 2 
สวน   ดังนี ้  

1.1.1  กําหนดการใหคาคะแนนของระดับการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินตอการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ  (สวนที่ 2)  เปน   3  ระดับ  คือ 

                         ระดับการมีสวนรวม                                    คะแนน 
              มีสวนรวมมาก              มีคาเฉล่ีย ( x )  ระหวาง  2.01 – 3.00 
              มีสวนรวมนอย    มีคาเฉล่ีย ( x )  ระหวาง  1.01 – 2.00 
              ไมมีสวนรวม                   มีคาเฉลี่ย  ( x )  =  1 

1.1.2 กําหนดการใหคาคะแนน ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล
เวียงพางคํา  (สวนที่ 3)  เปน  3  ระดับ  คือ 
       ระดับความพึงพอใจ                              ระดับคาเฉลี่ย 
  พอใจมาก     มีคาเฉล่ียระหวาง 2.41 – 3.00 

พอใจ      มีคาเฉล่ียระหวาง 1.71 – 2.40 
ไมพอใจ      มีคาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.70 

1.2 การวิเคราะหขอมูล  ใชการวิเคราะหโดยระบบ SPSS for Window    
1.3 จํานวนแบบสอบถามที่แจกเพื่อทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 550 ชุด  เก็บ 

รวบรวมคืนไดและสมบูรณ จํานวน 500 ชุด   
 

สวนท่ี  1  ขอมูลทั่วไป 
 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนและรอยละเพศของกลุมตัวอยาง 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

263 
237 

52.6 
47.4 

รวม 500 100 
 

 จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง  กลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย  คิดเปนรอย
ละ 52.6 และเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 47.4 
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ตารางที่ 2  แสดงจํานวนและรอยละอายุของกลุมตัวอยาง 
อายุ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา  18  ป 
ระหวาง 18 - 25 ป 
ระหวาง 26 - 35 ป 
ระหวาง 36 – 50 ป 
มากกวา 50 ป 

20 
52 

121 
212 
95 

4.0 
10.4 
24.2 
42.4 
19.0 

รวม 500 100 
 

จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 36 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 42.4  รองลงมา อายุ  26 – 35  ป คิดเปน
รอยละ 24.2  มากกวา 50 ป  คิดเปนรอยละ  19.0 ระหวาง 18 – 25 ป  คิดเปนรอยละ 10.4  และต่ํากวา 18 ป คิดเปนรอย
ละ  4.0 
 

ตารางที่ 3  แสดงจํานวนและรอยละ การศึกษาของกลุมตัวอยาง 
การศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศึกษา 
ปริญญาตร ี

254 
134 
96 
16 
0 

50.8 
26.8 
19.2 
3.2 
0 

รวม 500 100 
จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 50.8  รองลงมาคือ 

มัธยมศึกษาตอนตน  คิดเปนรอยละ 26.8    มัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเปนรอยละ  19.2  อาชีวศึกษา  คิดเปนรอยละ 3.2    
ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 12.9     
 

ตารางที่ 4  แสดงจํานวนและรอยละอาชีพของกลุมตัวอยาง 
อาชีพ จํานวน รอยละ 

เกษตรกร 
รับจาง 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
รับราชการ 
เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 
อื่นๆ 

22 
284 
173 

7 
2 

12 

4.4 
56.8 
34.6 
1.4 
0.4 
2.4 

รวม 500 100 
 

 จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ 56.8 ร องลงมาคือ คาขายหรือทําธุรกิจ
สวนตัว   คิดเปนรอยละ 34.6  เกษตรกร  คิดเปนรอยละ 4.4   รับราชการ  คิดเปนรอยละ 1.4   ทํางานบริษัทเอกชนหรือ
รัฐวิสาหกิจ  คิดเปนรอยละ  0.4  และอ่ืนๆ  ไดแก  นักศึกษา  คิดเปนรอยละ 2.4 
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ตารางที่ 5   แสดงจํานวนและรอยละรายไดของกลุมตัวอยาง 
รายได จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 5,000 บาท 
ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท 
ระหวาง 10,000 – 15,000 บาท 
ระหวาง 15,000 – 20,000 บาท 
มากกวา 20,000 บาท 

255 
161 
58 
21 
5 

51.0 
32.2 
11.6 
4.2 
1.0 

รวม 500 100 
 

 จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางสวนใหญ  มีรายไดต่ํากวา  5,000  บาท  คิดเปนรอยละ  51.0  รองลงมาคือ  
ระหวาง 5,000 – 10,000 บาท  คิดเปนรอยละ 32.2   ระหวาง 10,000 – 15,000 บาท  คิดเปนรอยละ 11.6  ระหวาง 
15,000 – 20,000 บาท   คิดเปนรอยละ 4.2  และมากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 1.0    
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
 

ตารางที่  6 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนใน 
                 ทองถ่ินที่มีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ประเด็น(ดานการมีสวนรวม) x  SD. ระดับการมีสวนรวม 
1.เทศบาลตําบลเวียงพางคํามีการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อตรวจสภาพ
ปญหา/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากประชาชนหรือไม 

2.57 0.54 มาก 

2.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมสังเกตการ
ประชุมสภาฯในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นหรือไม 

2.47 0.58 มาก 

3.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประกาศแผนพัฒนาทองถ่ินไวที่ ณ ที่ทําการ เพื่อให
ประชาชนทราบอยางเปดเผยหรือไม 

2.55 0.56 มาก 

4.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เอาใจใสตอปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดย
จัดระบบเรื่องราวรองทุกขและกระบวนการแกไขปญหาอยางชัดเจน 

2.36 0.60 มาก 

5.ประชาชนมีสวนรวมในการกํากับดูแล/ผลักดันใหเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นที่วางไวหรือไมเพียงใด 

2.36 1.56 มาก 

6.การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการจัดลําดับกอน-หลัง ตามความ
จําเปนเรงดวนของโครงการ/กิจกรรม 

2.41 0.59 มาก 

7.เทศบาลตําบลเวียงพางคํานําเสนอเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับแผนพัฒนาทองถิ่นโดย
จัดทําเอกสารแจกจาย/เสียงตามสาย/ประชุมชี้แจงตามโอกาสตางๆ 

2.53 0.54 มาก 

8.ประชาชนมีความพึงพอใจและรูสึกวาการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียง
พางคําเปนการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

2.45 0.56 มาก 

9.แผนพัฒนาทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการ/แกไขปญหาของ
ประชาชนดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา 

2.38 0.55 มาก 

10.แผนพัฒนาทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการ/แกไขปญหาของ
ประชาชนในดานเศรษฐกิจและมีรายไดเพิ่มขึ้น เชนการสงเสริมอาชีพ รานคาชุมชน 

2.20 0.55 มาก 
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ประเด็น(ดานการมีสวนรวม) x  SD. ระดับการมีสวนรวม 
11.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหเกิดการดูแลและจัดการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
ของทองถิ่นดีขึ้น 

2.29 0.57 มาก 

12.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหประชาชนไดรับการดูแลในดานสุขภาพอนามัยมากขึ้น 
เชนความสะอาดของตลาด 

2.39 0.55 มาก 

13.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุไดรับการดแูลดีขึ้น 2.39 0.55 มาก 
14.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหเด็กกอนวัยเรียน/เด็กเล็กไดรับการดูแลดีขึ้น 2.37 0.54 มาก 
15.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหเด็กนักเรียนไดรับนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ
ครบถวนและทันกําหนด 

2.41 0.56 มาก 

16.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหการเตรียมพรอมในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยในชุมชนดีข้ึน 

2.28 0.57 มาก 

17.แผนพัฒนาทองถิ่นทําใหชุมชนตระหนักในคุณคาและภูมิใจในมรดกทาง
วัฒนธรรม/ภูมิปญญาทองถิ่น 

2.36 0.60 มาก 

รวมเฉลี่ย 2.39 0.62 มาก 
 

 จากตารางที่ 6  พบวา   ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นในภาพรวมเฉลี่ยอยูในระดับมาก ( x  = 
2.39 )    เมื่อพิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีสวนรวมในทองถ่ินมากที่สุดในขอเทศบาลตําบลเวียงพาง
คํามีการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อตรวจสภาพปญหา/ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะจากประชาชน ( x  = 2.57 )   
รองลงมาคือ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประกาศแผนพัฒนาทองถิ่นไวที่ ณ ที่ทําการ เพื่อใหประชาชนทราบอยาง
เปดเผย  ( x  = 2.55 )    และ มีสวนรวมนอยที่สุดในขอแผนพัฒนาทองถิ่นสามารถตอบสนองตอความตองการ/แกไข
ปญหาของประชาชนในดานเศรษฐกิจ ( x  = 2.20) 
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สวนท่ี 3     ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของตําบลเวียงพางคํา ทานมีความพึงพอใจตอผล 
                  การดําเนินงานและการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
                  ในภาพรวมมากนอย เพียงใด  
 

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉล่ียคะแนน และระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานและ 
                 การพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในภาพรวม 

ความพึงพอใจ x  SD. ระดับความพึง
พอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.07 0.50 พอใจ 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.03 0.49 พอใจ 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.03 0.51 พอใจ 
4.มีการายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 1.98 0.57 พอใจ 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1.91 0.61 พอใจ 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 1.87 0.62 พอใจ 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถิ่น 

1.89 0.60 พอใจ 

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 1.89 0.61 พอใจ 
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 1.89 0.61 พอใจ 

รวมเฉลี่ย 1.95 0.96 พอใจ 
 

จากตารางที่ 7 พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานและการพัฒนาการบรหิารกิจการ
บานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในภาพรวม    เฉล่ียอยูในระดับพอใจ ( x  = 1.95 )  เม่ือพิจารณาขอคําถาม
เปนรายขอพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุดในขอ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม  ( x  = 2.07 )   รองลงมาคือ   มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมและมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  ( x  = 2.03) และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในขอการ
ดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด ( x  = 1.87 ) 
 

สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. การดําเนินการตามโครงการตางๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีความลาชา และพบวาประชาชนไม

ทราบขอมูลโครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ  
2. มีความประสงคตองการใหเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เขามาดูแลถนนในแตละซอยของแตละหมูบาน ใน

เรื่องความสะอาด และการจัดระเบียบรานคา การวางสิ่งของกีดขวางบนถนน 
3. การจัดทําแบบสอบถามไมควรใชคํายอและภาษาที่ใชควรจะงายตอความเขาใจของประชาชน ไมควรใช

ภาษาทางราชการมากเกินไป 
4. มีความประสงคตองการใหเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดูแลดานไฟฟาสองสวางตามซอยตางๆ และถนนที่

ชํารุดควรดูแลซอมแซมดวย 
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5. ควรมีการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตางๆ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยาง
ตอเนื่อง และควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ ทุกโครงการ  

6. มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งไมดีขึ้นมากนัก และไมไดมีความบกพรองเพิ่มข้ึน 
 

ผูจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม   
 ขอขอบคุณกํานันตําบลเวียงพางคําและผูใหญบานทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหในการจัดเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสอบถาม 
 

ผูวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
 นางสาวพัชรณัฏฐ  อภัยสุวรรณ      ตําแหนง    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 


