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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเร่ือง  สภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ
สํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  ดําเนินการตามหัวขอตอไปนี้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ประชาชนผูมาขอรับบริการจากสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนนทบุรี  ในวันที่ 1 – 31 มกราคม พ.ศ. 2546  จํานวน 7,711 คน  โดยเปรียบเทียบจากจํานวน
ประชาชนผูมารับบริการ ป พ.ศ. 2544  (กรมที่ดิน.  2545 : 95)

กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  ประชาชนที่มาติดตอรับบริการจากสํานักงาน
ที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  จํานวน 367 คน  ไดจากการสุมตัวอยางโดยวิธีสุมอยางงาย (Simple Random
Sampling)  ขนาดของกลุมตัวอยางผูวิจัยเทียบจากตารางการสุมของ  เครจซี่   และมอรแกน  (Krejcie
and Morgan, อางถึงใน พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2544 : 139)

ตาราง 3  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมผูมารับบริการจากสํานักงานที่ดิน
               ในจังหวัดนนทบุรี

กลุมประชากรที่ใชบริการจากสํานักงานที่ดิน จํานวน

ในจังหวัดนนทบุรี ประชากร กลุมตัวอยาง
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี 2,116 101
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางใหญ 1,466 70
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ตาราง 3 (ตอ)  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามกลุมผูมารับบริการจากสํานักงานที่ดิน
ในจังหวัดนนทบุรี

กลุมประชากรที่ใชบริการจากสํานักงานที่ดิน จํานวน

ในจังหวัดนนทบุรี ประชากร กลุมตัวอยาง
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาปากเกร็ด 1,749 83
สํานักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี  สาขาบางบัวทอง 2,380 113

รวม 7,711 367

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามสภาพปญหาและความตองการของผูรับ
บริการที่มีตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  สรางขึ้นโดยการศึกษาจากเอกสาร
ทฤษฎี  และการทบทวนรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ  แบบสอบถามที่ใชในการวิจัยแบงออกเปน 3
ตอน  คือ

ตอนที่ 1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูรับบริการที่มาติดตอรับบริการ
ประกอบดวย  อาชีพ  พื้นที่อยูอาศัย  ประเภทของการรับบริการ  ประสบการณในการรับบริการ
เปนแบบตรวจสอบรายการ

ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการของผูรับบริการที่มี
ตอการใหบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี จํานวน 60 ขอ  ประกอบดวย

1. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการดานปจจัยการใหบริการ
จํานวน 24 ขอ

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการดานกระบวนการใหบริการ
จํานวน 18 ขอ

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการดานความพึงพอใจในการ
ใหบริการ  จํานวน 18 ขอ

แบบสอบถามตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน  ประมาณคา (Rating
Scale)  มีประโยคคําถามตอการบริการของสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  และใหผูรับบริการ



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

69

เลือกตอบ 5 ระดับ  ตามความรูสึกและความเชื่อเชิงประเมินคาของตน  ตั้งแตระดับมากที่สุด  มาก
ปานกลาง  นอย  นอยที่สุด โดยมีเกณฑใหคะแนน  ดังนี้

มากที่สุด ใหคะแนนเทากับ 5
มาก ใหคะแนนเทากับ 4
ปานกลาง ใหคะแนนเทากับ 3
นอย ใหคะแนนเทากับ 2
นอยที่สุด ใหคะแนนเทากับ 1

การพิจารณาระดับสภาพปญหาความตองการและความพึงพอใจในการใหบริการ
ไดพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ย (X) ของคะแนนรวมทุกขอ

เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ย  ระดับปฏิบัติ  และระดับสภาพ
ปญหาของผูรับบริการใชเกณฑประเมินคาความคิดเห็น (Opinionaire) ของเบสท (Best, 1963 : 204)
ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหวาง            ระดับปฏิบัติ            สภาพปญหา
1.00 – 1.50 นอยที่สุด มากที่สุด
1.51 – 2.50 นอย มาก
2.51 – 3.50 ปานกลาง ปานกลาง
3.51 – 4.50 มาก นอย
4.51 – 5.00 มากที่สุด นอยที่สุด

เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของระดับความตองการ และระดับ
ความพึงพอใจในการใหบริการ ใชเกณฑประเมินคาความคิดเห็น (Opinionaire) ของ เบสท (Best,
1963 : 204 – 205) ดังนี้

คะแนนเฉลี่ยระหวาง            ระดับความตองการ / ระดับความพึงพอใจ
    1.00 – 1.50 นอยที่สุด

1.51 – 2.50 นอย
2.51 – 3.50 ปานกลาง
3.51 – 4.50 มาก
4.51 – 5.00 มากที่สุด

ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาหรืออุปสรรคในการรับบริการ  โดยเปนคําถาม
ปลายเปดใหผูตอบเขียนปญหาอุปสรรคในดานตางๆ พรอมขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาเหลานั้น
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3.3 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการสราง ดังนี้
3.3.1  กําหนดนิยามของตัวแปรที่จะทําการศึกษาแตละขอโดยใหครอบคลุมและ

สอดคลองกับวัตถุประสงคและสมมุติฐานของการศึกษา
3.3.2  สรางแบบสอบถามใหเนื้อหาครอบคลุมสภาพปญหาและความตองการของผูรับ

บริการและนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา  และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความ
ถูกตองและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  ผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน  ประกอบดวย

1)  อาจารยสายฝน  เสกขุนทด   อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สถาบันราชภัฎราชนครินทร

2)  นางสาวประไพ  พกัตรเกษม     นักวิชาการศึกษา 8 ว.
ศูนยพัฒนาหนังสือ
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ

3)  นายบัญชา   อ๋ึงสกุล          นักวิชาการศึกษา 8 ว.
         หัวหนากลุมสงเสริมการวิจัย
         กองวิจัยทางการศึกษาฯ กรมวิชาการ
         กระทรวงศึกษาธิการ

3.3.3  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิแลวนําแบบสอบถาม
ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับประชาชนที่มาติดตอรับบริการสํานักงานที่ดินใน
จังหวัดนนทบุรีที่มิใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 30 คน  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหา
คาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ผลปรากฎวาไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient )  เทากับ 0.97

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล

3.4.1  การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนินการตามขั้นตอน  ดังนี้ 
1)  นําหนังสือจากสถาบันราชภัฎราชนครินทรถึงสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี

เพื่อขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม
2)  เก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองและบุคลากรที่ไดรับการมอบหมาย  จํานวน

367  ฉบับ
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3.4.2  การจัดทําขอมูลตามขั้นตอน ดังนี้
1)  ตรวจสอบความถูกตอง  ความสมบูรณของแบบสอบถาม
2)  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัสและบันทึกลงในคอมพิวเตอรเพื่อวิเคราะห

ตอไป       

3.5 การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยนําผลขอมูลที่รวบรวมไดมาประมวลผล  โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูป  โดยใชสถิติ  ดังนี้

3.5.1 สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล  ไดแก  ความถี่  รอยละ  ใชในการวิเคราะห
และอธิบายขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

3.5.2 วิเคราะหระดับสภาพปญหา  ความตองการ  และความพึงพอใจของผูรับบริการ
จากสํานักงานที่ดินในจังหวัดนนทบุรี  โดยใชคาเฉลี่ย (Mean)  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

3.5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบสภาพปญหา ความตองการและความพึงพอใจที่มีตอการให
บริการของผูรับบริการจากสํานักงานที่ดิน  ดวยการหาคาสถิติ  ไดแก  t – test  สําหรับตัวแปร สอง
กลุม  และ F – test  เพื่อการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียวในตัวแปรที่มีมากกวาสองกลุมตาม
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  และทําการทดสอบความแตกตางระหวางคู  โดยวิธีของ Scheffe




