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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
 ในการดําเนินการศึกษาและวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนาคุณภาพบรกิารรับชําระเงนิของ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด  (มหาชน)  กรณีศึกษาสํานักงานบรกิารลูกคาชลบุรี   ในครั้งนี้
ผูวิจัย มุงเนนศึกษาสภาพปญหา  ความตองการของผูใชบริการ  ตอการใหบริการรบัชําระเงินเพื่อนํา
ผลจากการศึกษามาเปนขอมลูในการแกไขปรับปรุง เพื่อใหผูใชบริการ  มีความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น 
โดยการวิจัยเร่ืองนี้ เปนการวิจัยปฏิบัตกิารแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research)  โดย
ใชเทคนิควิธีการวิจัยเชิงปริมาณ  และเชงิคุณภาพ  โดยการเปดโอกาสใหพนักงานที่เกีย่วของ  
มารวมกันวิเคราะหสภาพปญหาที่มีอยูรวมกันดําเนินการกําหนดยุทธศาสตรและรวมการดําเนินการ 
ปรับปรุง เพื่อสงผลไปสูการพัฒนาคุณภาพของงานบริการลูกคา  ซ่ึงการศึกษาในครัง้นี้  ผูวิจยัใช
แนวทางการดาํเนินการตามหัวขอดังตอไปนี้ 

3.1 ประชากร 
3.2 กลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง 
3.3  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.6 ขั้นตอนการทาํวิจัย 

 

3.1   ประชากร  
 
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้   ไดแก ผูใชบริการที่มารับบริการชําระเงินคาบรกิาร

โทรคมนาคม  ที่สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  ในระหวางวันที่ 1 – 30 กันยายน  2548  และ  วันที่   
1 – 31  มีนาคม  2549  จํานวน 1,997  คน โดยมีวิธีคํานวณดังนี ้

การกําหนดขนาดประชากรใชวิธีการคํานวณโดยเทยีบเคียงจํานวนประชากรจากจํานวน
ลูกคาที่มาใชบริการเฉลี่ย   ( x )  ตั้งแตเดือนมถุินายน 2547  –  พฤษภาคม  2548 จํานวน 12  เดือน 
ดังนี ้
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n
x

x ∑=

ตาราง 1  แสดงจํานวนผูรับบริการที่มาใชบริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคม ณ สํานักงาน
บริการลูกคาชลบุรี ระหวางเดือนมิถุนายน  2547 – พฤษภาคม  2548 

 

เดือน / พ.ศ. จํานวนผูมารับบริการ  (ราย) 
มิถุนายน      2547   2,041   
กรกฎาคม    2547   2,024   
สิงหาคม      2547   1,935   
กันยายน       2547   2,025   
ตุลาคม         2547   2,097   
พฤศจิกายน  2547   2,103   
ธันวาคม       2547   2,014   
มกราคม       2548   1,882   
กุมภาพนัธ   2548   1,893   
มีนาคม        2548   2,113   
เมษายน       2548   1,851   
พฤษภาคม   2548   1,991   

รวม  23,969   

 
ที่มา  : กสท  โทรคมนาคม.  2548,  หนา  9 
 
โดยใชสูตรคํานวณหาคาเฉลีย่      

 เมื่อ         x   แทน  คาเฉลี่ยประชาการ 
   ∑ x   แทน  ผลรวมของประชากรทั้งหมด 

   n  แทน จํานวนเดือน 
แทนคาในสูตร 

12
991,1851,1113,2893,1882,1014,2103,2097,2025,2935,1024,2041,2 +++++++++++

=x
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   x   =  1,997.42  หรือประมาณ  1,997 ราย 
 ดังนั้นจะไดจํานวนผูรับบริการที่คาดวาจะมาใชบริการ เฉลี่ยตอเดือน  ซ่ึงเปนประชากร
เปาหมายในการศึกษาและวจิัย ในครั้งนี้ จาํนวน 1,997 ราย 
 

3.2  กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง   
 

3.2.1  กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาในครั้งนี ้ ใชวิธีสุมตัวอยางจากประชากรตามที่มีคุณสมบัติ
ขางตน โดยใชสูตรของ ยามาเน (Taro  Yamane,  1973,  p  85  อางถึงใน  ศิริลักษณ  คงสัตยกลุ,  
2546, หนา  42)  เพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรดังตอไปนี ้
 การคํานวณโดยใชสูตรของ ยามาเน  

สูตร n = 
21 Ne

N
+

 

 
 เมื่อ   n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
     N แทน จํานวนประชากรในการวิจยัครั้งนี้จํานวน  1,997 คน 
     e แทน คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกดิขึ้นได (โดยการวิจยั 

    คร้ังนี้ กําหนดใหเทากับรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมัน่  
95%) 

 แทนคาในสูตร  

 n = ( )205.0997,11
997,1
×+

 

  = 333.33   หรือประมาณ  333  คน  
 
 จากการคํานวณโดยใชสูตรของ ยามาเน  (Yamane,  1973)  มีคาเทากบั 333.33  คน หรือ
ประมาณ 333  คน เพื่อใหการเก็บขอมูลในครั้งนี้ ไดรับขอมูลที่ครอบคลุม ผูวิจัยจึงเกบ็ตัวอยางเพิ่ม
อีก 20 % คิดเปน 66.66  หรือประมาณ  67  คน ดังนั้นจะไดกลุมตัวอยางในการดําเนนิการศึกษาวิจยั
ในครั้งนี้ เทากบั 400  คน  
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3.2.2  การสุมตัวอยาง 
 การวิจยัในครัง้นี้  ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยาง แบบโควตาโดยทําการแจกแบบสอบถาม 
ทุกวัน ๆ ละ 20 ชุด เปนเวลา 20 วัน โดยแบงตามสัดสวน เปนชวงเวลา ตามจํานวนของผูมาใช
บริการในแตละวัน เนื่องจากตามการสํารวจพบวาแตละชวงเวลามีผูมาใชบริการ จํานวนมากนอย
ตางกัน โดยในชวงเวลาที่ 1 และที ่ 4 มีผูใชบริการนอยกวา ชวงเวลาที่ 2 และที่ 3 ดังนั้นเพื่อใหได
กลุมตัวที่ครอบคลุม ผูวิจัยจึงไดกําหนดกลุมตัวอยางเปนโควตา  ในแตละวัน โดยแบงเปน 4  
ชวงเวลา ดังนี ้
 ชวงเวลาที่ 1 เวลา  08.30  -  10.00 น.  แจกแบบสอบถาม 4 ชุด / วัน 
 ชวงเวลาที่ 2 เวลา  10.01  -  12.00 น.  แจกแบบสอบถาม 6 ชุด / วัน 
 ชวงเวลาที่ 3 เวลา  12.01  -  14.00 น.  แจกแบบสอบถาม 6 ชุด / วัน 
 ชวงเวลาที่ 4 เวลา  14.01  -  15.30 น.  แจกแบบสอบถาม 4 ชุด / วัน 
 

3.3   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

 3.3.1  การสรางเครื่องมือ 
 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้

1) ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ตํารา วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใชสาระความรูที่
ไดรับ มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 

2) สรางแบบสอบถามและประเด็นการสนทนากลุม  แลวนําไปขอรับคําแนะนําจาก
ผูเชี่ยวชาญ  จาํนวน  3  ทาน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content  Validity)  ความ
เหมาะสมของภาษาที่ใชในขอคําถาม  ครอบคลุมของเนื้อหา  สํานวนภาษา  และความถูกตอง  
จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไข  กอนนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บขอมูล 
  3) เมื่อสรางแบบสอบถามที่เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาเรียบรอยแลว ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40  ชุด แลวนํามา
คํานวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  ของ      
ครอนบาด (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  โดยไดคาความเชื่อมั่น  (Reliabillity)  ในภาพรวม  
เทากับ  0.9029  คาความเชื่อมั่นดานพนักงานผูปฏิบัติ  เทากับ  0.8793  ดานความเสมอภาค  เทากับ
0.8732  ดานความรวดเรว็ในการใหบริการ  เทากับ  0.9048  ดานอาคารสถานที่  เทากับ  0.8558  
และ  ดานความสะดวกที่ไดรับ  เทากับ  0.7693   แลวนําไปเก็บขอมูลกบักลุมตัวอยางที่กําหนดไว 
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3.3.2  สวนประกอบของเครื่องมือ 
การศึกษาวิจยัในครั้งนี้ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อ

สําหรับใหผูใชบริการเปนผูตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยคําถาม  3  ตอน 
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม      ศึกษาถึงสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม

ไดแก    เพศ  อาย ุ   ระดับการศึกษา อาชีพ  ประสบการณในการมาใชบริการ และชวงเวลาที่มาใช
บริการ ของผูรับบริการ โดยแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ      

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพที่ไดรับบริการในปจจุบนั   เปนแบบสอบถาม
แบบมาตราสวน ประมาณคา (Rating  Scale)  และขอเสนอแนะแสดงความคิดเห็นของผูมาใช
บริการรับชําระเงินคาบริการโทรคมนาคม ณ สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี ประกอบดวย 

1) แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการ    ที่ไดรับในปจจุบันในดานตาง ๆ 
ประกอบไปดวย  5  ดาน คือ 

(1) ดานพนกังานผูใหบริการและการตอนรับ 
(2) ดานความเสมอภาคในการใหบริการ 
(3) ดานความรวดเร็วในการใหบริการ 
(4) ดานอาคารสถานที่  
(5) ดานความสะดวกที่ไดรับ  

2) ขอเสนอแนะเกี่ยวกับกับคณุภาพบริการในดานตาง ๆ  
ตอนที่ 3  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  ในการปรับปรุง

การใหบริการ  เปนคําถามลักษณะปลายเปด 
 

 3.3.3  การใหคะแนนเครื่องมอื 
 แบบสอบถามตอนที่  2 ในสวนที่เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  
Scale)มีหลักเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้

ระดับดีมาก    คะแนน       5 คะแนน 
ระดับด ี     คะแนน      4 คะแนน 
ระดับปานกลาง    คะแนน      3 คะแนน 
ระดับต่ํา       คะแนน      2 คะแนน 
ระดับต่ํามาก     คะแนน      1 คะแนน 
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 จากนั้นไดกําหนดเกณฑในการแปลความหมายของขอมลูเพื่อใชในการวิเคราะหขอมูล
แตละดาน ซ่ึงจะอยูในรูปของคาเฉลี่ย โดยกําหนดเกณฑการวัดระดับคะแนนเฉลี่ยของระดับของ
คุณภาพบรกิารของผูรับบริการรับชําระเงินออกเปน 3 ระดับ ซ่ึงมีเกณฑในการพจิารณาดังนี ้
   

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 
= 

3
15 −

 

 = 1.33 

 
 จากเกณฑดังกลาวสามารถแบงระดับความสําคัญไดดังนี ้
 1.00-2.33 หมายถึง ผูรับบริการรับชําระเงินไดรับบริการในระดับคุณภาพต่ํา 
 2.34-3.66 หมายถึง ผูรับบริการรับชําระเงินไดรับบริการในระดับคุณภาพปานกลาง 
 3.67-5.00 หมายถึง ผูรับบริการรับชําระเงินไดรับบริการในระดับคุณภาพด ี
 

3.4   การเก็บรวบรวมขอมูล 
  
 การจัดเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหปจจัยที่มผีลตอความพึงพอใจของผูใชบริการชําระเงนิ
คาบริการโทรคมนาคม ที่สํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  เพื่อคนหาปญหา  อุปสรรค  รวมท้ัง
ขอเสนอแนะ  สําหรับเปนแนวทางการพฒันาคุณภาพบริการ  ผูวิจัยไดดําเนนิการดงันี้ 
 3.4.1  ขอความรวมมือจากผูมารับบริการในการจัดเก็บขอมูลตามแบบสอบถาม  จากกลุม
ตัวอยาง  จํานวน  400  คน  คร้ังที่  1  ใน  เดือนกันยายน  2548  คร้ังที่  2  ในเดือนมีนาคม  2549 
 3.4.2  การใชเทคนิคการประชุมกลุมยอย  โดยการจดัประชุมพนักงานหนวยการตลาด
และลูกคาสัมพันธ  ตามประเด็นการสนทนากลุม  โดยการใหโอกาสพนักงานทกุคนไดนําเสนอ
ปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะและแนวทางในการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อคนหาปญหา  
สาเหตุและแนวทางแกไข  ในวันศกุรที่  11  พฤศจิกายน  2549  เวลา   9.00-12.00  น.  ณ  หอง
ประชุมสํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  มีผูเขารวมประชุม  คือพนักงานหนวยการตลาดและลูกคา
สัมพันธ จํานวน  6  คน  เนื่องจากเปนพนักงานซึ่งมหีนาที่ในการใหบริการลูกคา  เพื่อขอความ
รวมมือ  และชี้แจงถึงสาเหตุที่ตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการใหมคีุณภาพ  เพือ่
สงผลตอความพึงพอใจของผูรับบริการ  นํามาเปนแหลงขอมูลเพิ่มเติมจากการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ  
และขอมูลจากแบบสอบถาม   
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 3.4.3  การจดัเก็บขอมูลเพื่อการประเมินผลโครงการพัฒนา  โดยขอความรวมมือจากผูมา
รับบริการในการจัดเก็บขอมลูตามแบบสอบถามเดิม  หลังการพัฒนาคุณภาพบรกิาร  จากกลุม
ตัวอยาง  จํานวน  400  คน  ในเดือน  มีนาคม  2549  ดวยเหตุผลเปนเดอืนที่มีผูมาใชบริการใกลเคียง
กับการเก็บขอมูลคร้ังแรก  ประกอบกับคาดวาในเดือนมีนาคม  2549  จะมีผูมาใชบริการสูงสุด
จากนั้นนําผลการประเมินโครงการมาใชปรับปรุงโครงการพัฒนาในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหเกิด
ความสมบรูณสําหรับการนําไปใชประโยชนในโอกาสตอไป 
 

3.5   การวิเคราะหขอมูล 
  
 3.5.1  ขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสาร  ใชการวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอผลในลักษณะ
การบรรยายความ 
 3.5.2  การวิเคราะหคุณลักษณะพืน้ฐานของกลุมตัวอยาง  ใชคาเฉลี่ย  คารอยละ 
 3.5.3  การวิเคราะหความพึงพอใจคุณภาพการใหบริการของกลุมตัวอยางใชคารอยละ
(Percentage) 
 3.5.4  นําผลการวิเคราะหจากขอ  3.5.1 – 3.5.3  มาจัดทําโครงการพัฒนาพรอมนําไป
ทดลองใช 
 3.5.5  การประเมินโครงการพัฒนา  ใชการวิเคราะหเปรียบเทียบความพงึพอใจคุณภาพ
การใหบริการกอนและหลังโครงการพัฒนาของผูรับบริการ  ใช  Paired  t-test 
 

3.6  ขั้นตอนการทําวิจัย 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการวิจัยและพัฒนาคุณภาพบริการรับชําระเงินของบรษิัท กสท 
โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)  กรณีศกึษาสํานักงานบริการลูกคาชลบุรี  ผูวิจัยไดดําเนนิการตาม
ขั้นตอนการวจิัย  ปรากฏตามภาพ 7      
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วิเคราะหขอมูล 
จําแนกตามแหลงขอมูล 

 

 
 
 

การสังเคราะหขอมูล  ปญหา  สาเหตุ 
แนวทางแกไข  เพื่อการกําหนดโครงการพฒันา 
 
 

 
 

การทดลองใช /ปรับปรุงโครงการ 
 
 
 
 
 

ภาพ 7 ขั้นตอนการทําวจิัย 
 

ทบทวนเอกสาร 
งานวิจยัที่เกีย่วของ 

วิเคราะหเนื้อหา 

กําหนดตัวอยาง 
สรางแบบสอบถาม 
เก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 
ทดสอบสมมตฐิาน 

การจัดประชุมกลุมยอย 

วิเคราะหขอมูล 

การสังเคราะหขอมูล  ปญหา  สาเหตุและแนวทางแกไข 

การกําหนด / นําเสนอโครงการพัฒนา 

การทดลองใช / ปรับปรุง 
โครงการพัฒนา 

การจัดเก็บขอมูลในการวจิัย 


