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บทท่ี 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
 การสำรวจครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) การสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะผู้สำรวจได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    3. การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
  6. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร (Population) ที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ จำนวน 9,777 คน 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการสำรวจครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการ โดยพิจารณาขนาดตัวอย่างแต่ละ
ส่วนอย่างอิสระต่อกัน โดยได้นำปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ ขนาดของประชากร (Population Size)  
ตามพ้ืนที่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เทคนิควิธีการสุ่ม
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sample) โดยพิจารณาว่าเป็นตัวแทนประชากรที่ดี จำนวน 
400 คน  
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งได้สร้างตาม
วัตถุประสงค์เกี่ยวกับความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
พรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
    ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ  
(Checklist)  จำนวน 7 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน และจำนวนครั้งที่ไปรับบริการโดยเฉลี่ยต่อปี 



42 
 

    ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วน
ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ ได้แก่ 
   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด กำหนดให้เป็น   5    คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจมาก  กำหนดให้เป็น   4    คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจปานกลาง กำหนดให้เป็น   3    คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจน้อย  กำหนดให้เป็น   2   คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้เป็น   1    คะแนน 
จำนวน 5 งาน ได้แก่ 1. งานด้านสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 2. งานด้านการศึกษา 3. งานด้านป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย 4. งานด้านพัฒนาชุมชน และ 5. งานด้านสาธารณสุข ตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 
ด้านคุณภาพการให้บริการ ซ่ึงมีประกอบด้วยประเด็นสำคัญ ดังนี้ 
      1. ด้านกระบวนการและข้ันตอนการให้บริการ 
      2. ด้านช่องทางการให้บริการ   
      3. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ  
      4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  
    ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open-ended 
Form) 
 

การสร้างและพัฒนาเคร่ืองมือ 
   ในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คณะผู้สำรวจได้ดำเนินการตามข้ันตอน
ต่อไปนี้ 
    1. การศึกษาแนวคิดทฤษฎี เอกสาร งานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง และขอคำแนะนำจากผู้ มี
ประสบการณ์ ที่เก่ียวข้องกับความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูล
ในการกำหนดประเด็นหลักในการสร้างเครื่องมือ 
    2. จัดทำแบบสอบถามตามตามตัวชี้วัดที่ 1 มิติที่ 2 ด้านคุณภาพการให้บริการ 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ ความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ ความ
พึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก   
    3. การตรวจสอบหาคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
     3.1 ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยใช้วิธีหาความเที่ยงตรง (Validity) ด้วยการ
นำแบบสอบถามฉบับร่างไปหาความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง เพื่อตรวจสอบหาความ
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เที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมถูกต้องด้านภาษา เพื่อนำข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
     3.2 นำแบบสอบถามที่ได้ไปทดลองใช้ (Try-Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 30 คน เพื่อคุณภาพของเครื่องมือ โดยการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
(Reliability) โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) 
ซึ่งความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8493 - 0.9514 
(ตาราง 20 ภาคผนวก ข)   
     3.3 การหาค่าอำนาจจำแนกแบบสอบถามเป็นรายข้อ (Discriminant Power)   
โดยใช้เทคนิค Item - total Correlation ซึ ่งความพึงพอใจของผู ้รับบริการที ่มีต่อการให้บริการ 
มีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.7858 - 0.9573 (ตารางภาคผนวก ข)  
    4. จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพ่ือนำไปใช้การเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ต่อไป 
 

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยนำแบบสอบถามส่งไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตนเอง เพื ่อความรวดเร็วและป้องกันการสูญหาย โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 400 ชุด และได้รับแบบสอบถามคืนกลับมา จำนวน 400 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป  
โดยแบ่งการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้วิธีการประมวลผล
ตามหลักสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจกแจงความถี่ (Frequency) และ
ร้อยละ (Percentage) 
  ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยใช้วิธีการ
ประมวลผลทางหลักสถิต ิเช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ร ้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางควบคู่กับบรรยายและสรุปผลการวิจัย ซึ่งกำหนดการให้คะแนนคำตอบของแบบสอบถาม ดังนี้ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) 
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   ระดับความพึงพอใจมากที่สุด กำหนดให้เป็น   5    คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจมาก  กำหนดให้เป็น   4    คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจปานกลาง กำหนดให้เป็น   3    คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจน้อย  กำหนดให้เป็น   2   คะแนน 
   ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด กำหนดให้เป็น   1    คะแนน 
   แล้วนำคะแนนไปหาค่าเฉลี่ย โดยใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้   
(บุญชม ศรีสะอาด, 2554 : 121) 
   ค่าเฉลี่ย   4.51  -  5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
   ค่าเฉลี่ย   3.51  -  4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย   2.51  -  3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย   1.51  -  2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย   1.00  -  1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 
   การคำนวณร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการ สามารถคำนวณค่าได้ ดังนี้ 
 
 
    ค่าร้อยละความพึงพอใจ =          X 100 
       
  ตอนที ่ 3 ข้อมูลที ่ได้จากคำถามปลายเปิด ได้ทำการรวบรวมข้อมูลทั ้งหมด และ
ดำเนินการวิเคราะห์ด้วยการจำแนกประเภทข้อความที่มีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันให้อยู่ใน
ประเภทเดียวกัน จากนั้นวิเคราะห์เนื้อหาของข้อมูลและนำเสนอในรูปของความเรียง 
  ทั้งนี้ ปัญหาสำคัญของประชาชนผู้มารับบริการ ปัญหาที่เป็นเสียงสะท้อนเชิงพัฒนานี้ 
ที่เป็นการให้ข้อมูลโดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนน้อย ซึ่งหมายถึงจำนวนของผู้ให้ข้อมูลในแต่ละ
ประเด็น เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาถึงน้ำหนักในการปรับปรุง เพราะเหตุผลของแต่ละท่านอาจ
เป็นปัญหาเฉพาะบุคคล ดังนั้น จึงเสนอให้ผู้อ่านหรือผู้มีส่วนได้เสียควรพิจารณาให้รอบครอบจาก
ข้อมูลเชิงประจักษ์ท่ีหน่วยงานมีอยู่ และควรใช้ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลเสริมจากข้อมูลหลัก 
 
 
 
 
 

ค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ 
5 
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี้ 
  1. ความถี่ (Frequency) 
  2. ร้อยละ (Percentage) 
  3. ค่าเฉลี่ย (Mean) 
  4. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 


