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สวนท่ี 3 
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ 

ตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ในรอบปงบประมาณ 2551   

 
คําชี้แจง 
 

 1.1  การกําหนดการใหคาคะแนนความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในภาพรวม  ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ในรอบปงบประมาณ 2551  ไดกําหนดใหคาคะแนน แบงเปน 2 
สวน   ดังน้ี  

1.1.1  กําหนดการใหคาคะแนนของระดับการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นตอการนําแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปปฏิบัติ  (สวนท่ี 2)  เปน   3  ระดับ  คือ 

                         ระดับการมีสวนรวม                                    คะแนน 

              มีสวนรวมมาก              มีคาเฉล่ีย ( x )  ระหวาง  1.2-2.0 

              มีสวนรวมนอย    มีคาเฉล่ีย ( x )  ระหวาง 0.1-1.2 

              ไมมีสวนรวม                   มีคาเฉล่ีย  ( x )  =  0 
1.1.2 กําหนดการใหคาคะแนน ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานของเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา  (สวนท่ี 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 จํานวนแบบสอบถามท่ีแจกเพ่ือทําการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน จํานวน 150 ชุด  เก็บ 
รวบรวมคืนได จํานวน 101 ชุด   
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนและรอยละเพศของกลุมตัวอยาง 
เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 
หญิง 

67 
34 

66.3 
33.7 

รวม 101 100 
 

 จากตารางที่ 1 กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย มากกวาเพศหญิง  กลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย  คิดเปนรอย
ละ 66.3 และเปนเพศหญิง  คิดเปนรอยละ 33.7 
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ตารางท่ี 2  แสดงจํานวนและรอยละอายุของกลุมตัวอยาง 

อายุ จํานวน รอยละ 
ระหวาง 18 - 25 ป 
ระหวาง 25 - 35 ป 
ระหวาง 35 – 50 ป 
มากกวา 50 ป 

2 
29 
40 
30 

2.0 
28.7 
39.6 
29.7 

รวม 101 100 
 

จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุ 35 – 50 ป  คิดเปนรอยละ 39.6  รองลงมา อายุมากกวา 50 ป คิด
เปนรอยละ 29.7  ระหวาง 25 – 35 ป  คิดเปนรอยละ 28.7  และระหวาง 18 – 25 ป  คิดเปนรอยละ 2.0 
 

ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนและรอยละ การศึกษาของกลุมตัวอยาง 

การศึกษา จํานวน รอยละ 
ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาตอนตน 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 
อาชีวศึกษา 
ปริญญาตรี 

42 
10 
20 
16 
13 

41.6 
9.9 
19.8 
15.8 
12.9 

รวม 101 100 
จากตารางที่ 3 กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาอยูในระดับประถมศึกษา  คิดเปนรอยละ 41.6  รองลงมาคือ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย  คิดเปนรอยละ 19.8    อาชีวศึกษา  คิดเปนรอยละ 15.8    ปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 12.9   และ
มัธยมศึกษาตอนตน  คิดเปนรอยละ 9.9 
 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนและรอยละอาชีพของกลุมตัวอยาง 

อาชีพ จํานวน รอยละ 
เกษตรกร 
รับจาง 
คาขาย/ธุรกิจสวนตัว 
รับราชการ 
อื่นๆ 

22 
49 
17 
11 
2 

21.8 
48.5 
16.8 
10.9 
2.0 

รวม 101 100 
 

 จากตารางที่ 4 กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพรับจาง  คิดเปนรอยละ 48.5 ร องลงมาคือ เกษตรกร   คิดเปน
รอยละ 21.8  คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  คิดเปนรอยละ 16.8   รับราชการ  คิดเปนรอยละ 10.9   และอื่นๆ  คิดเปนรอยละ 2.0 
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ตารางท่ี 5   แสดงจํานวนและรอยละรายไดของกลุมตัวอยาง 

รายได จํานวน รอยละ 
ตํ่ากวา 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 

22 
55 
16 
3 
5 

21.8 
54.5 
15.8 
3.0 
5.0 

รวม 101 100 
 

 จากตารางที่ 5 กลุมตัวอยางสวนใหญ  มีรายไดระหวาง 5,000 – 10,000 บาท  คิดเปนรอยละ 54.5  รองลงมา
คือ  ตํ่ากวา 5,000 บาท   คิดเปนรอยละ 21.8   ระหวาง 10,000 – 15,000 บาท  คิดเปนรอยละ 15.8  มากกวา 20,000 บาท 
คิดเปนรอยละ 5.0   และ ระหวาง 15,000 – 20,000 บาท   คิดเปนรอยละ 3.0 
 

สวนท่ี 2 ขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนท่ีมีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตาํบลเวียงพางคํา 
 

ตารางท่ี  6 แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีสวนรวมเก่ียวกับการมีสวนรวมของประชาชนใน 
                 ทองถิ่นท่ีมีตอแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ประเด็น(ดานการมีสวนรวม) x  SD. ระดับการมีสวนรวม 

1. เทศบาลตําบลเวยีงพางคํา มีการจัดเก็บขอมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาดังตอไปน้ีหรือไม    
(1) ขอมูล กชช.2ค 0.52 0.79 นอย 
(2) ขอมูล จปฐ. 1.15 0.84 มาก 
(3) ขอมูลที่เทศบาลตําบลเวียงพางคําจัดเก็บเอง 0.80 0.80 นอย 
(4) ขอมูลที่สวนราชการอื่นๆ จัดเก็บ 0.68 0.81 นอย 
(5) ขอมูลที่องคกรเอกชน/กลุมตางๆ จัดสํารวจ 0.62 0.80 นอย 
2.เทศบาลตําบลเวียงพางคํามีการจัดประชุมประชาคมหมูบาน/ตําบล เพื่อตรวจสภาพปญหา/ขอคิดเห็น/
ขอเสนอแนะจากประชาชนหรือไม 

1.17 0.78 มาก 

3.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประชาสัมพันธเชิญชวนใหประชาชนเขารวมสังเกตการประชุมสภาฯใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือไม 

1.05 0.79 มาก 

4.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ประกาศแผนพัฒนาทองถ่ินไวที่ ณ ที่ทําการ เพื่อใหประชาชนทราบอยาง
เปดเผยหรือไม 

1.17 0.79 มาก 

5.เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เอาใจใสตอปญหาความเดือดรอนของประชาชนโดยจัดระบบเร่ืองราวรอง
ทุกขและกระบวนการแกไขปญหาอยางชัดเจน 

1.05 0.77 มาก 

6.ประชาชนมีสวนรวมในการกํากับดูแล/ผลักดันใหเทศบาลตําบลเวียงพางคําดําเนินการตาม
แผนพัฒนาทองถ่ินที่วางไวหรือไมเพียงใด 

1.11 0.84 มาก 

7.การวางแผนพัฒนาเทศบาลตําบลเวยีงพางคํา มีการจัดลําดับกอน-หลัง ตามความจําเปนเรงดวนของ
โครงการ/กิจกรรม 

1.18 0.79 มาก 

8.เทศบาลตําบลเวียงพางคํานําเสนอเผยแพรขอมูลเก่ียวกับแผนพัฒนาทองถ่ินโดยจัดทําเอกสาร
แจกจาย/เสียงตามสาย/ประชุมช้ีแจงตามโอกาสตางๆ 

1.18 0.77 มาก 

9.ประชาชนมีความพึงพอใจและรูสึกวาการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลเวียงพางคําเปนการเปด
โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการทํางาน 

1.19 0.73 มาก 
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ประเด็น(ดานการมีสวนรวม) x  SD. ระดับการมีสวนรวม 

10.แผนพัฒนาทองถ่ินสามารถตอบสนองตอความตองการ/แกไขปญหาของประชาชนดานโครงสราง
พื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา 

1.15 0.74 มาก 

11.แผนพัฒนาทองถ่ินสามารถตอบสนองตอความตองการ/แกไขปญหาของประชาชนในดานเศรษฐกิจ
และมีรายไดเพิ่มขึน้ เชนการสงเสริมอาชีพ รานคาชุมชน 

1.12 0.71 มาก 

12.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเกิดการดูแลและจัดการดานอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ินดีขึ้น 0.95 0.79 นอย 
13.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหประชาชนไดรับการดูแลในดานสุขภาพอนามัยมากขึ้น เชนความสะอาด
ของตลาด 

1.35 0.77 มาก 

14.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุไดรับการดูแลดีขึ้น 1.43 0.84 มาก 
15.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเด็กกอนวัยเรียน/เด็กเล็กไดรับการดูแลดีขึ้น 1.33 0.90 มาก 
16.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเด็กนักเรียนไดรับนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบถวนและทัน
กําหนด 

1.35 0.85 มาก 

17.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหการเตรียมพรอมในดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชนดีขึ้น 1.26 0.83 มาก 
18.แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหชุมชนตระหนักในคุณคาและภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรม/ภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

1.21 0.82 มาก 

รวมเฉลี่ย 1.09 0.79 มาก 
 

 จากตารางที่ 6  พบวา   ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินในภาพรวมเฉล่ียอยูในระดับมาก ( x  = 
1.09 )    เมื่อพิจารณาขอคําถามเปนรายขอพบวา  ประชาชนมีสวนรวมในทองถ่ินมากที่สุดในขอแผนพัฒนาทองถ่ินทํา

ใหผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุไดรับการดูแลดีขึ้น  ( x  = 1.43 )   รองลงมาคือ แผนพัฒนาทองถ่ินทําใหเด็ก

นักเรียนไดรับนมและอาหารกลางวันที่มีคุณภาพครบถวนและทันกําหนด ( x  = 1.35 )    และ มีสวนรวมนอยที่สุดใน

ขอเทศบาลตําบลเวียงพางคํา มีการจัดเก็บขอมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนาดังตอไปน้ีหรือไม ( ขอมูล กชช.2ค) ( x  = 0.52) 
 

สวนท่ี 3     ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของตําบลเวียงพางคํา ทานมีความพงึพอใจตอผล 
                  การดําเนินงานและการพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 
                  ในภาพรวมมากนอย เพียงใด และหากทานจะใหคะแนน โดยมี คะแนนเต็ม 10 คะแนน ทาน 
                  จะใหคะแนนเทาใด 
 

ตารางที่ 7  แสดงคาเฉล่ีย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาเฉล่ียคะแนน และระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานและ 
                 การพัฒนาการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในภาพรวม 

ความพึงพอใจ x  SD. คาคะแนนเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 2.42 0.55 7.78 พอใจ 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 2.34 0.62 7.42 พอใจ 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 2.38 0.63 7.42 พอใจ 
4.มีการายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ 2.23 0.65 7.07 พอใจ 
5.การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.18 0.65 6.98 พอใจ 
6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 2.21 0.62 6.92 พอใจ 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนใน
ทองถ่ิน 

2.29 0.57 7.28 พอใจ 
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ความพึงพอใจ x  SD. คาคะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน 2.20 0.62 7.00 พอใจ 
9.ประโยชนที่ประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 2.25 0.57 7.21 พอใจ 

รวมเฉลี่ย 2.27 0.60 7.23 พอใจ 
 

จากตารางที่ 7 พบวา  ความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานและการพัฒนาการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีของเทศบาลตําบลเวียงพางคําในภาพรวม    เฉล่ียอยูในระดับพอใจ ( x  = 2.27 )  เมื่อพิจารณาขอคําถาม
เปนรายขอพบวา ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุดในขอ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/

กิจกรรม  ( x  = 2.42 )   รองลงมาคือ   มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  ( x  = 

2.38 ) และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในขอ   การเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ( x  = 
2.18 ) 

เมื่อเทียบออกมาเปนคะแนนพบวา  เฉล่ียรวมอยูในระดับพอใจ (7.23) คะแนน  เมื่อพิจารณาขอคําถามเปน
รายขอพบวา ประชาชนใหคะแนนมากที่สุดในขอ มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 
(7.78) คะแนน  รองลงมาคือ  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม และมีการเปด
โอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    (7.42) คะแนน และมีความพึงพอใจนอยที่สุดในขอ  
การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด  (6.92)  คะแนน 
 

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 
5. ควรมีการประชาสัมพันธโครงการ/กิจกรรมตางๆ เผยแพรขอมูลขาวสารใหประชาชนไดรับทราบอยาง

ตอเน่ือง และควรใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ตรวจสอบ ทุกโครงการ  
6. มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ซึ่งไมดีขึ้นมากนัก และไมไดมีความบกพรองเพิ่มขึ้น 

 

ผูจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม   
 ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคําทุกทาน ที่ไดใหความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวม
ขอมูลแบบสอบถาม 
 

ผูวิเคราะหขอมูลและประมวลผล 
 นางสาวสอ้ิงมาส    แสงศรี      ตําแหนง    เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
 


