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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

       งานศึกษาวิจัยคร้ังนี้ เปนงานวิจยัและพฒันา   โดยใชระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณและเชิง 
คุณภาพ   ในเรื่อง ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ : กรณีศึกษาเทศบาลตําบลทาขาม 
เพื่อศึกษาผลกอนและหลังการใชยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ โดยดําเนินการดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
3.5  ขั้นตอนการทําวิจัย 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาวิจัย  คร้ังนี้   ไดแก 
  3.1.1 ประชากรที่ใชศึกษาวจิัยในระยะที่  1   เพื่อสํารวจปญหาที่เกี่ยวกบัคุณภาพการ
ใหบริการ  เปน ผูรับบริการ ไดแก  ประชาชนที่มาติดตอรับบริการดานตางๆ ที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาลตําบลทาขาม   จํานวน  7,890   คน   

  กลุมตัวอยาง  ไดแก  ประชาชนที่มาติดตอรับบริการที่เทศบาลตําบลทาขาม  โดยกาํหนด
ขนาดกลุมตัวอยาง  จากตารางการสุม ของ   เครจซี่  และมอรแกน  (Krejcie and Morgan, อางถึงใน 
สุดา  สุวรรณาภิรมย  และวิชิต  อูอน.  2548 : 309)  ไดกลุมตัวอยาง  จํานวน   367   คน   แตจากการ
เก็บรวบรวมขอมูล ไดผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น  390  คน   ผูวิจยัจึงใชทั้งหมด  ดังนัน้  ขนาดของ
กลุมตัวอยางทีท่ําการศึกษาในครั้งนี้  มีจํานวน  390  คน   

  ไดดําเนินการสุมตัวอยางแบบโควตา (Quota  Sampling)  เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม  
จากกลุมตวัอยางวันละ  20  คน    ในเดือน  กรกฎาคม  2548   (กอนใชแผนยุทธศาสตร)   และ  ใน
เดือน  มกราคม  2549  (หลังใชแผนยทุธศาสตร)                     

  3.1.2   ประชากรที่ใชระยะที่  2   และระยะที่ 3   เปน  ผูใหบริการ  กลุมที่จะดําเนินการ 
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ  ไดแก  พนกังานเทศบาลผูใหบริการ  จํานวน 44  คน  
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  มีแบบสอบถาม  และแบบสมัภาษณ  โดยมี 
รายละเอียดดังนี้ 
  3.2.1  สวนประกอบของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
              1)  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจยั  ระยะที่ 1   เปน  แบบสอบถาม   แบงออกเปน 
 2  สวน ประกอบดวย   
            สวนที่ 1  คุณลักษณะสวนบุคคลของผูรับบริการ  เปนแบบเลือกตอบ (Check  List)  
มีจํานวน  4  ขอ  ประกอบดวย  เพศ  อายุ  อาชีพ  และระดับการศึกษา 
                         สวนที่ 2   แบบสอบถามความพึงพอใจ     ของผูรับบริการที่มีตอการใหบริการของ 
ผูใหบริการ  มีจํานวน  21  ขอ   ซ่ึงผูวิจัยไดปรับปรงุจาก  คุณสมบัติของคุณภาพการใหบริการ 
ของศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอื่นๆ  (2545 : 342)   โดยประกอบดวย   ความเชื่อถือได   การ
ตอบสนองที่รวดเรว็   ขีดความสามารถ   การเขาถึงได   การมีอัธยาศัยดีมีความสุภาพ   การสื่อสาร
รับฟงขอมูล   ความนาเชื่อถือ   ความมั่นคง   ความเขาใจ    และลักษณะทางกายภาพที่สัมผัสไดใน
การใหบริการ       
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของปญหา   โดยการประมาณคา   5  ระดับ  คือ  

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

2) เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจิัย ระยะที่ 2    เปนแบบสัมภาษณ  แบงออกเปน 
 2  สวน ประกอบดวย 
                         สวนที่ 1  คุณลักษณะสวนบคุคลของผูใหบริการ  มีจํานวน  6  ขอ  ประกอบดวย  
 เพศ  อายุ  รายได  ระดับการศึกษา    ระยะเวลาการทํางาน  และหนวยงานที่สังกัด 
                         สวนที่ 2  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันปญหาโดยมีเนื้อหาเกีย่วกับคุณสมบัต ิ
ของคุณภาพการใหบริการ   เปนแบบสัมภาษณกึ่งโครงสราง  มีลักษณะปลายเปด   เพื่อทราบสภาพ
ปจจุบันของปญหาและขอเสนอแนะในการแกปญหา 

3)   เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจยั  ระยะที่  3    เปนแบบสอบถาม   ความพึงพอใจ 
ของผูรับบรกิารที่มีตอการใหบริการ  หลังการใชแผนยุทธศาสตร 
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 3.2.2  การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
     1)  ศึกษารายละเอียดจาก  เอกสาร   และงานวจิัยที่เกี่ยวของ กับการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการของผูใหบริการ  โดยปรับปรุงจากเนื้อหา  ที่เกี่ยวของกับคุณสมบัตขิองคุณภาพการ
ใหบริการ 10 ดาน ของ ศิริวรรณ  เสรีรัตน และคนอื่นๆ  (2545 : 342)  ประกอบดวย  ความเชื่อถือ
ได  การตอบสนองที่รวดเรว็  ขีดความสามารถ  การเขาถึงได  มีอัธยาศัย   รับฟงขอมูล  ความ
นาเชื่อถือ   ความมั่นคง   ความเขาใจ   และลักษณะทางกายภาพกิริยาทาทางทีสั่มผัสไดในการ
ใหบริการ   
                         2)  ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามประเภทเลือกตอบ   แบบมาตราสวนประมาณคา  
(Rating  Scale)  5  ระดับ คือ  
                                ระดับมากที่สุด           เทากับ             5    
                                ระดับมาก               เทากับ             4   
                                ระดับปานกลาง        เทากับ             3   
                                ระดับนอย                 เทากับ             2   
                                ระดับนอยที่สุด           เทากับ             1   
                      และเกณฑในการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจในการ
ใหบริการใชอิงเกณฑมาตรฐานของ  เบสท (Best. 1963 : 204 , อางถึงใน รุทธ  สุขสําราญ.  2546 : 
69)   
5  ระดับ  คือ               
                             คะแนนเฉลี่ย (     )                      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 

                       และการกําหนดเกณฑอิงกลุม  เพื่อใชกําหนดเกณฑความแตกตาง ของคาเฉลี่ยของ
ความพึงพอใจกอน   และหลังการใชแผนยุทธศาสตรในการใหบริการ  ใชวิธีการอิงกลุม  แบงกลุม
เปน  5  กลุม โดยใชคาเปอรเซ็นตไทล   ซ่ึงคาเปอรเซ็นตไทลที่  20  เทากับ  0.69  คาเปอรเซ็นตไทล
ที่  40  เทากับ  0.77   คาเปอรเซ็นตไทลที่  60  เทากับ  0.82    คาเปอรเซ็นตไทลที่  80  เทากับ  1.00  
และคาเปอรเซ็นตไทลที่  100  เทากับ  1.35   ในการเปรยีบเทียบขอมูล   โดยชวงผลตาง   5   ระดับ 

Χ



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

 82 

แตละชวงมีคาไมเทากันเพราะเปนขอมูลจรงิที่ใช    โดยขอมูลที่ไดเปนของงานวิจยันีเ้ทานั้น    และ
ผูวิจัยหาผลตางของคาเฉลี่ย   แบงเปน  5  ระดับ  คือ 
 
                           ผลตางของคาเฉลี่ย                    ผลการประเมินความพงึพอใจ 
       0.63 - 0.69         ดีขึ้นนอยที่สุด 
       0.70 - 0.77         ดีขึ้นนอย 
                                0.78 - 0.82         ดีขึ้นปานกลาง 
       0.83 - 1.00         ดีขึ้นมาก 
                                1.01 - 1.35         ดีขึ้นมากทีสุ่ด         
             
                      3)  สรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ   ที่เกี่ยวกับคณุภาพของการใหบริการ  โดย 
ปรับปรุงจากคุณสมบัติของคุณภาพการใหบริการ 10  ดาน ของ ศิริวรรณ เสรีรัตน และคนอื่นๆ  
(2545 : 342)   คือ ความเชื่อถือได  การตอบสนองที่มีความรวดเร็ว   ขดีความสามารถ   การเขาถึงได    
มีอัธยาศัยดีมีความสุภาพ    การรับฟงขอมูล    ความนาเชื่อถือ    ความมั่นคง  ความเขาใจ   และ
ลักษณะทางกายภาพกิริยาทาทางที่สัมผัสไดในการใหบริการ   โดยสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับ
คุณภาพการใหบริการ  และสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพและสาเหตุของปญหาในการใหบริการ  
                      4)  นําแบบสอบถาม   และแบบสัมภาษณ  ที่ปรับปรุงขึ้นเสนออาจารยทีป่รึกษา  และ 
ผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  3  ทาน  ตรวจสอบ  ความถูกตอง  และความเทีย่งตรงตามเนื้อหา                      

        5)  นําแบบสอบถาม   และแบบสัมภาษณไปปรับปรงุแกไข    ตามคําแนะนําของ 
อาจารยที่ปรึกษา  และ ผูทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ทาน 
                      6)  นําแบบสอบถาม   ที่ไดหลังจากปรับปรุงแกไขแลว   ไปทดลองใชกบัประชาชน 
ผูรับบริการที่ไมใชกลุมตัวอยาง  จํานวน 40   คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช 
วิธีการหาคาสมัประสิทธิ์แอลฟา  ของ  ครอนบาค  (Cronbach’s Alpha  Coefficient)  เพื่อทดสอบ 
หาคาความเชือ่มั่น (Reliability)ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  เทากับ  .86  โดยทุกขอมคีาความเชื่อมัน่ 
ที่สามารถนํามาใชได   
                      7)  นําแบบสอบถามที่สมบูรณแลวไปเก็บขอมูลจริง  กับกลุมตัวอยางผูรับบริการใน
เดือน  กรกฎาคม  2548   (กอนการใชแผนยุทธศาสตร)   และ ในเดือน  มกราคม  2549   (หลังการ
ใชแผนยทุธศาสตร) 
                      8)  นําแบบสัมภาษณ   ไปสัมภาษณ   ผูใหบริการเกี่ยวกับความคิดเหน็ในเรื่องสภาพ
และสาเหตุของปญหาในการใหบริการ   รวมทั้งขอเสนอแนะที่เกีย่วของกับการใหบริการ 
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3.3   การเก็บรวบรวมขอมูล   
 
             ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมลู โดย 
              3.3.1   การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการศึกษาวิจยัระยะที่ 1  จากแหลงขอมูลปฐมภูมิ ไดมา
จากการใชแบบสอบถามความพึงพอใจตอการใหบริการ จากผูรับบริการ จํานวน 390  คน  กระทํา
โดยตัวผูวิจยัและผูชวยจํานวน 3  คน ในการแจกแบบสอบถาม   จากนัน้ทําการเก็บรวบรวมขอมูล   
และนํามาวิเคราะหขอมูล  ดาํเนินการระหวาง วนัที่  1  กรกฎาคม  2548  ถึง  31  กรกฎาคม  2548 

3.3.2   การเกบ็รวบรวมขอมูล   ในการศกึษาวจิัยระยะที่ 2   จากการสัมภาษณความคิดเห็น 
ของผูใหบริการ จํานวน  44  คน   เพื่อเปนขอมูล  ในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ   ดําเนินการ
สัมภาษณโดยผูวิจัย ระหวางวันที่  10  สิงหาคม  2548  ถึง 31  สิงหาคม  2548 

3.3.3   การเกบ็รวบรวมขอมูล  ในการศึกษาวิจยัระยะที่  3  จากแหลงขอมูล ทุติยภูมิ  ได 
มาจาก หนังสือ  เอกสาร  วทิยานิพนธ  รายงานการวิจยัที่เกี่ยวของและส่ือส่ิงพิมพอ่ืนๆ   โดย เร่ิม
ดําเนินการตั้งแต เดือน  สิงหาคม  2548  
               3.3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล  ในการศึกษาวิจยัระยะที่ 4 ไดมาจากการใชแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ  จากกลุมตวัอยาง จํานวน  390  คน  ในเดอืน  มกราคม  2549  หลังจากดําเนนิการ
พัฒนาคุณภาพการใหบริการ  3  เดือน (วันที่ 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 48)  ตามแผนยุทธศาสตร 
 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

การศึกษาวิจยัครั้งนี้จะใชการวิเคราะหขอมูล     ดังตอไปนี้ 
3.4.1  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามในการศึกษาวจิัย ระยะที่ 1  โดยหาคา

รอยละ  คาเฉลี่ย    และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน 
3.4.2  วิเคราะหขอมูลการศึกษาวจิัย  ระยะที่  2   โดยวิเคราะหเนื้อหาจาก  ขอมูลจากการให 

สัมภาษณ เพื่อแยกประเดน็ตางๆ  ตามความคิดเห็นของแตละคน  โดยจะนําเสนอผลในลักษณะของ
การบรรยายความ 

3.4.3  วิเคราะหขอมูลการศึกษาวจิยั  ระยะที่ 3  โดยวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพ  จากการ 
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ทดสอบและประเมินผลยุทธศาสตร 
3.4.4   วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ   จากแบบสอบสอบถาม    ในการศึกษาวิจยั  ระยะที่ 4 

โดยการหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  และคาเบีย่งเบนมาตรฐาน  เพื่อเปรียบเทยีบผลกอนและหลังการใช
แผนยุทธศาสตร 

3.5  ขั้นตอนการทําวิจัย 
 
 ขั้นตอนการดําเนินการศกึษาวิจัย   ประกอบดวย 
 3.5.1  การวิจยัเชิงปริมาณ   ใชในการดําเนนิการวจิัยระยะที่ 1 เพื่อศึกษาสภาพปจจุบนัและ
คนหาสาเหตุของปญหา  โดย การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ   ที่มีตอการใหบริการของ  
ผูใหบริการ  จากกลุมตัวอยาง  390   คน  ผูมารับบริการ  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  โดยเปน
คําถามปลายปด    เพื่อสอบถามคุณลักษณะสวนบุคคล   ของผูรับบริการ   คอื   เพศ   อายุ    อาชีพ 
ระดับการศึกษา  และแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ  แบบมาตราสวน
ประมาณคา  5  ระดับ   คือ   มีความพึงพอใจมากที่สุด   เทากับ   5     พงึพอใจมาก    เทากับ   4                                     
พึงพอใจปานกลาง   เทากับ  3    พึงพอใจนอย   เทากับ  2  และพึงพอใจนอยที่สุด  เทากับ  1 
 3.5.2  การวิจยัเชิงคุณภาพ  ใชในการดําเนนิการ  ดังนี ้
                        1)  ดําเนนิการวิจัยระยะที่ 2   เพื่อแสวงหาความคิดเหน็   และขอเสนอแนะเกี่ยวกับ
สภาพ  สาเหตขุองปญหา และวิธีการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  จากผูใหบริการ จํานวน 44  คน   
เครื่องมือที่ใช  เปนการสัมภาษณ แบบกึ่งโครงสราง เกี่ยวกับคุณลักษณะสวนบุคคลของผูใหบริการ   
และคุณสมบัตขิองคุณภาพการใหบริการ โดยวเิคราะหเนือ้หาจากขอมูลที่สัมภาษณ  เพื่อดําเนินการ
แยกประเดน็ตางๆ ตามความคิดเห็น  ขอเสนอแนะของแตละคน   โดยนําเสนอผลในลักษณะของ
การบรรยายความ 
            2)  ดําเนินการวิจัยระยะที่ 3  วางแนวทางแกปญหา  เพื่อหายุทธศาสตรมาดําเนินการ
แกปญหา  พฒันาวิธีการใหบริการที่มีคุณภาพ จากผูใหบริการ  โดยดําเนินการในการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ  ดังนี ้
                             (1)  การประชุมกลุมยอยกับผูที่เกี่ยวของกับการใหบริการ  เพื่อแสดงความคิดเหน็
และขอเสนอแนะในการแกปญหา   การจะไดยุทธศาสตรอยางไร   ยุทธศาสตรที่ไดนัน้ จะทําใหการ
ใหบริการมีคณุภาพ  และผูรับบริการมีความพึงพอใจมากขึ้น     

   (2)  ทดลองนําแผนยุทธศาสตรที่ได  ใชกบัผูใหบริการกลุมเดียวกันจํานวน 44 คน  
ประเมินผลยุทธศาสตร  โดยวัดกอนและหลังการใชแผนยุทธศาสตร  เพื่อเปรียบเทยีบวายุทธศาสตร  
ที่ใช สามารถพัฒนาผูใหบริการ  ตามเปาประสงคไดอยางไร 
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     3.5.3  ดําเนนิการวจิัยระยะที่ 4    หลังการใชแผนยุทธศาสตร   โดยการนําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ   ที่ใชศึกษาวจิัยในระยะที่ 1  ไปสอบถามผูรับบริการ   โดยใชจํานวนตวัอยางเทากับ
ในระยะที่ 1    เพื่อเปรียบเทยีบวา    ยุทธศาสตรที่ไดพัฒนาขึ้น    มีผลตอระดับความพึงพอใจของ   
ผูรับบริการมากนอยเพียงใด 
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สรุป   ขั้นตอนการทําวจิัย 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
ภาพ 7  ขั้นตอนการทําวจิัย 
 

 
ศึกษาสภาพปญหา / คนหาสาเหตุของปญหา 

ทบทวนเอกสาร 
งานวิจยัที่เกีย่วของ 

กําหนดประชากร 
สรางแบบสอบถาม 
สรางแบบสัมภาษณ 
เก็บรวบรวมขอมูล 

 
สัมภาษณ 

วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหขอมูล 
 

วิเคราะหขอมูล 

การสังเคราะหขอมูล  /  ปญหาแนวทางแกไข 

การกําหนด  /  นําเสนอยุทธศาสตร 

การทดลองใชยุทธศาสตร 


