
  

 

บทที่  3 
  วิธดีําเนนิการวิจัย 

 
 
 การวิจัยเร่ือง  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการนวดแผนไทย  กรณีศึกษา : สถานบริการ
นิวแสงเทียนนวดแผนไทย ตําบลบางโฉลง  อําเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษา
สภาพปญหาการใหบริการนวดแผนไทยจากผูใหบริการและจากผูมาใชบริการนวดแผนไทย  
การวิจัยในครั้งนี้เปนรูปแบบการวิจัยและพัฒนา  (Research  and  Development)  โดยใชเทคนิค
การวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative  Technique)  และเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Technique)  
เพื่อเปรียบเทียบผลการพัฒนาคุณภาพบริการนวดแผนไทย  กอนและหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ  
โดยมีรายละเอียดของวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ  ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจยั  และวิธีการสรางเคร่ืองมือ 
 3.3  กระบวนการวิจยั 
               3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.5  การวิเคราะหขอมูล 
              

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  ไดแก  ผูใหบริการนวดแผนไทยและ
ผูมาใชบริการนวดแผนไทยท่ีสถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  มีดังนี้   

 3.1.1  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัย  ท่ีเปนผูใหบริการ  กลุมท่ีจะดําเนินการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ  ไดแก  ผูใหบริการนวดแผนไทยท่ีสถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  จํานวน  
39  คน 

 3.1.2  ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยที่เปนผูรับบริการ  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและ
ปญหาท่ีเกี่ยวกับคุณภาพการใหบริการนวดแผนไทย  ไดแก  ประชาชนท่ีมาใชบริการนวดแผนไทย
ที่สถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  ระหวางเดือนมกราคม  ถึงเดือนธันวาคม  พ.ศ. 2550  
จํานวน  2,406  คน 
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ตาราง  1  สถิติผูมาใชบริการนวดแผนไทย  สถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย 
 

                            เดือน ผูมาใชบริการ (คน) 
                           มกราคม                  2,435 
  กุมภาพนัธ     2,318 
  มีนาคม      2,421 
  เมษายน      2,215 
  พฤษภาคม     2,329 
  มิถุนายน     2,526 
  กรกฎาคม     2,342 
  สิงหาคม     2,492 
  กันยายน     2,402 
  ตุลาคม      2,386 
                           พฤศจิกายน     2,434 
                           ธันวาคม                                                                    2,579 

(ท่ีมา : บัญชีรายรับ- รายจาย  สถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย, 2550, หนา  3) 
 
 วิธีคํานวณเพื่อหากลุมตัวอยางจากสถิติผูมาใชบริการนวดแผนไทย  สถานบริการนิวแสงเทียน

นวดแผนไทย  ป 2550  ดูจากตาราง  1   
 
การคํานวณหาประชากรเฉล่ียใน 12  เดือน  โดยแทนคาสูตร  ดังนี ้     

สูตร   X   = ∑ x  
    N 
               =   2,435 + 2,318 + 2,421 + 2,215 + 2,329 + 2,526 + 2,342+2,492+2,402+2,386+2,434+2,579 

                 12 

 =   2,406  คน  
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 3.1.3  กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  ใชวิธีสุมแบบความนาจะเปน  โดยการสุมอยางงาย

จากประชากรโดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane, 1973; อางถึงใน  ศิริลักษณ  คงสัตยกุล, 2546, หนา 42)  
เพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยคํานวณจากสูตร  ดังนี้ 

 

  สูตร n    =  
21 Ne

N
+

 

 
  เม่ือ n   แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N แทนจํานวนประชากรในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้ จํานวน  3,473  คน 
   e แทนคาความคลาดเคล่ือนท่ีจะใหเกิดข้ึนได  ในการวิจัยคร้ังนี้  
 กําหนดใหคาความคลาดเคลื่อนเทากับ รอยละ  0.05  ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ  95 
   
  แทนคาในสูตร   n  =                   2,406 

              1+ (2,406  × 0.052) 
       =  342.97 
 
 จากการคํานวณโดยใชสูตรของยามาเน  (Yamane, 1973)  มีคาเทากับ  342.97  คน  หรือ
ประมาณ  343  คน  เพื่อปองกันความไมสมบูรณของขอมูล  ผูวิจัยจึงเก็บตัวอยางเพิ่มอีก  7  คน  
ดังนั้นจึงใชกลุมตัวอยางในการดําเนินการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้  จํานวน  350  ตัวอยาง  เฉล่ียการเก็บขอมูล
วันละ  25  คน  ในเดือนกุมภาพันธ  2551  (กอนการพัฒนาคุณภาพบริการ)  และในเดือนเมษายน  
2551  (หลังการพัฒนาคุณภาพบริการ) 
 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการวิจัย  และวิธกีารสรางเครื่องมือวิจัย 
  

 3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย  ผูวิจัยสรางข้ึนเองเพื่อใหสอดคลองตรงกับงานวจิัยคร้ังนี้  
มีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1)  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา  เปนแบบสอบถาม
ท่ีจัดทําข้ึนมาเพื่อสอบถามผูมาใชบริการนวดแผนไทย  เกี่ยวกับผูใหบริการและสถานที่ใหบริการ  
ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  8  ขอ  และแบบสอบถามความพึงพอใจ  จํานวน  11  ขอ   
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2)  เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาความพึงพอใจของผูมาใชบริการกอนและหลังการพัฒนา
คุณภาพบริการ  แบงออกเปน  2  ชุด  ดังนี้ 

   ชุดที่  1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ไดแก  เพศ  อายุ  
ระดับการศึกษา  อาชีพ  รายได  สถานภาพสมรส  จํานวนคร้ัง/ตอเดือน  วัตถุประสงคในการมาใชบริการ  
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด  (Close  end  Question)  จํานวน  8  ขอ   
   ชุดที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของผูใชบริการที่มีตอคุณภาพบริการ
มีลักษณะเปนแบบสอบถามปลายปด  โดยเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  
ใชสเกลมาตราวัดทัศนคติแบบลิเคอรท  (Likert  Scale)  (ศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอื่นๆ, 2541,  
หนา  166)  โดยแบงเปนดานคุณภาพการใหบริการ  และทัศนคติตอการใหบริการนวดแผนไทย  
จํานวน  31  ขอ   

3)  เคร่ืองมือท่ีใชในการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ  เพื่อทดสอบความรูและ
ประเมินทักษะผูใหบริการนวดแผนไทย  แบงออกเปน  3  ชุด  ดังนี้  

   ชุดที่  1  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  8  ขอ 
   ชุดที่  2  แบบทดสอบความรูเรื่องการนวดแผนไทย  โดยใหผูตอบเติมคําตอบ

ลงในชองวาง  จํานวน  13  ขอ   
   ชุดท่ี  3  แบบประเมินทักษะของผูใหบริการเกี่ยวกับการใหบริการนวดแผนไทย  

จํานวน  8  ขอ   
 รายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจยัท้ังหมดดังแสดงในภาคผนวก  

 3.2.2  ขั้นตอนในการสรางเคร่ืองมือวิจัย   
 เร่ิมจากการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนเกี่ยวกับธุรกิจบริการ  สถานบริการนวดแผนไทย  

ความพึงพอใจ  และคุณภาพบริการของธุรกิจบริการจากเอกสารทางวิชาการ  นิตยสาร  และงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อนํามาใชในการสรางแบบสอบถาม  ดังนี้ 
   1)  ทบทวนวัตถุประสงคของงานวิจัย  เพื่อใชในการกําหนดขอบเขตและเนื้อหา
ใหครอบคลุมตามขอบเขตและวัตถุประสงคของการวิจัย 

2)  รวบรวมสาระและเน้ือหาตางๆ ท่ีไดจากเอกสาร  ตํารา  แนวคิดทฤษฎี  และ
งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและตัวแปรท่ีจะศึกษา  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม  แบบทดสอบ
ความรูและแบบประเมินทักษะ 

3)  นําขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมนั้นมาสรางแบบสอบถาม  แบบทดสอบความรู
และแบบประเมินทักษะ 
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      4)  นําเคร่ืองมือวิจัยท่ีพัฒนาขึ้นเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ  จํานวน  
5  ทาน  เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือในดานความตรงตามเนื้อหา  (Content  Validity)  
ใหตรงตามเน้ือหาสาระ  ดังนี้ 
     (1)  อาจารยพรรณราย  พิทักษเจริญ    นักวชิาการสาธารณสุข   
               สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา 

             (2)  อาจารยวรากร  เกรียงไกรศักดา    นักวิชาการสาธารณสุข   
             โรงพยาบาลเมืองฉะเชิงเทรา 
               จังหวดัฉะเชิงเทรา   
             (3)  อาจารยวรพจน  ทําเนียบ   อาจารยสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน                       
             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
                (4)  อาจารยสุรพงศ  คลายเกตุ   อาจารยสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน                       
             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
            มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
       (5)   อาจารยสิงหา  จันทรขาว    อาจารยสาขาวชิาสาธารณสุขชุมชน                         
             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
             มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   
     5)  นําเคร่ืองมือวิจัยท่ีพัฒนาข้ึนไปปรับปรุงแกไข  ตามคําแนะนําของอาจารย
ท่ีปรึกษา  และผูทรงคุณวุฒิท้ัง  5  ทาน 
  6)  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใชกับผูใชบริการที่เปน
กลุมตัวอยาง  จํานวน  50  คน  และนําไปหาคาความเช่ือมั่นดวยการคํานวนสัมประสิทธิ์แอลฟา  
ของ  ครอนบาค  (Cronbach’s  Alpha  Coefficient)  ไดคาความเช่ือม่ัน  (Reliability)  ของแบบสอบถาม
ท้ังชุด  เทากับ  .86  และนําแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลวไปเก็บขอมูลกับผูใชบริการ กอนการพัฒนา
คุณภาพบริการ (ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551) จํานวน  350  คน  และหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ 
(ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2551) จํานวน  350  คน   

7)  นําแบบทดสอบความรูผูใหบริการ  ไปหาความเช่ือม่ัน และอํานาจจําแนก 
กับผูใหบริการที่เคยผานการฝกอบรมนวดแผนไทยท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  30  คน ไดคาความเช่ือม่ัน
เทากับ .88  อํานาจจําแนกรายขออยูระหวาง .20-.70  และนําแบบทดสอบความรูที่ปรับปรุงแลว
ไปเก็บขอมูลจริง  กับกลุมตัวอยางผูใหบริการ  จํานวน  39  คน  ในเดือนกุมภาพันธ  2551  
(กอนการพัฒนาคุณภาพบริการ)  และ  ในเดือน  พฤษภาคม  2551  (หลังการพัฒนาคุณภาพบริการ) 

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



 
 

 

75 

8)  สําหรับแบบประเมินทักษะผูใหบริการ ตรวจสอบคุณภาพเฉพาะการหาความตรง
ตามเนื้อหา  ดังรายนามผูทรงคุณวุฒิขางตน  และนําแบบประเมินทักษะผูใหบริการท่ีปรับปรุงแลว
ไปเก็บขอมูลจริง  กับกลุมตัวอยางผูใหบริการ  จํานวน  39  คน  ในเดือน  กุมภาพันธ  2551  
(กอนการพัฒนาคุณภาพบริการ)  และในเดือนพฤษภาคม  2551  (หลังการพัฒนาคุณภาพบริการ) 
 3.2.3  การใหคะแนนเคร่ืองมือ 

1)  แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชบริการกอนและหลังการพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการ  ชุดที่  2  มีจํานวน  31  ขอ  ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงจาก  คุณสมบัติของคุณภาพ

การใหบริการ  ของศิริวรรณ  เสรีรัตน  และคนอ่ืนๆ  (2545, หนา 342)  เพื่อใหสอดคลองกับสภาพ
ของปญหาการใหบริการ  แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ 

   พึงพอใจมากท่ีสุด เทากับ  5  
   พึงพอใจมาก  เทากับ  4  
   พึงพอใจปานกลาง เทากับ  3  
   พึงพอใจนอย  เทากับ  2  
   พึงพอใจนอยท่ีสุด เทากับ  1 

   จากน้ันนํามาหาระดับคะแนนเฉล่ีย  โดยท่ีกําหนดระดบัความพึงพอใจในคุณภาพ
บริการของผูใชบริการ  ดังนี ้
                              คะแนนเฉล่ีย (Χ )                          ระดับความพึงพอใจ 

    4.50 - 5.00     มากท่ีสุด                                
    3.50 - 4.49          มาก 
    2.50 - 3.49          ปานกลาง 
    1.50 - 2.49          นอย 
    1.00 - 1.49          นอยท่ีสุด 

2)  แบบทดสอบความรูผูใหบริการ มีเกณฑการใหคะแนนคือตอบถูกได 1 คะแนน  
ตอบผิด ได 0 คะแนน  จากนั้นนํามาหาคารอยละของคะแนน  โดยท่ีกําหนดระดับความรูผูใหบริการ 
ดังนี้ 

                           รอยละ                                    ระดับความรู 
  81.00 – 100.00       ดีมาก 
  61.00 –   80.99       ดี 
  41.00 –   60.99       ปานกลาง 
  21.00 –   40.99       พอใช 
  00.00 –   20.99       ไมด ี
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3)  แบบประเมินทักษะผูใหบริการมีหลักเกณฑการใหคะแนน  และการแปลผล
คะแนน  เหมือนกับแบบทดสอบความรูผูใหบริการ 

 

3.3  กระบวนการวิจัย 
 

 ผูวิจัยไดนําเสนอกระบวนการวิจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัยดังตอไปนี้ 
 ข้ันท่ี  1  การศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการใหบริการ  โดยใชการศึกษาแบบนํารอง  

(Pilot  Study)  เพื่อหาขอมูลและสภาพปญหาที่เกิดขึ้น  โดยผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามขึ้นมาเอง  
เปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจํานวน  8  ขอ  และสอบถามความพึงพอใจ
ตอการใหบริการเกี่ยวกับผูใหบริการและสถานท่ีใหบริการจํานวน  11  ขอ  โดยใหพนักงานตอนรับ
ของทางสถานบริการเปนผูแจกแบบสอบถามกับผูมาใชบริการนวดแผนไทยไมใหซํ้ากัน  จํานวน  
39  คน  ผูวิจัยไดนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหถึงสภาพปญหาในข้ันตน 

 ข้ันท่ี  2  การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการกอนการพัฒนาคุณภาพบริการ  โดยการใช
แบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมาใหมผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิ  5  ทาน  เปนที่เรียบรอยแลว
แบบสอบถามแบงเปน  2  สวน  คือ  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของผูใชบริการจํานวน  8  ขอ  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผูมาใชบริการนวดแผนไทย  ดานการใหบริการ  ดานความรูและ
ทักษะการนวดแผนไทย  ดานสถานที่ใหบริการและสิ่งอํานวยความสะดวก  และทัศนคติตอ
การใหบริการนวดแผนไทย  จํานวน  31  ขอ  สอบถามผูมาใชบริการจํานวน  350  คน  โดยการสุมแบบ
ความนาจะเปนและนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะห 

 ข้ันท่ี  3  การทดสอบความรูและการประเมินทักษะผูใหบริการ  กอนการพัฒนาคุณภาพ
บริการ  โดยผูวิจัยและอาจารยผูฝกสอนไดรวมกันใชแบบทดสอบความรูและแบบประเมินทักษะ
ท่ีไดผานการตรวจสอบจากผูทรงคุณวุฒิท้ัง  5  ทาน  มี  3  ตอน  คือ  ตอนท่ี  1  แบบสอบถามขอมูล
ท่ัวไปของผูใหบริการนวดแผนไทยจํานวน  6  ขอ  ตอนท่ี  2  แบบทดสอบความรู  จํานวน  13  ขอ  
และตอนท่ี  3  แบบประเมินทักษะ  จํานวน  8  ขอ  ผูวิจัยและอาจารยผูฝกสอนนําขอมูลมาวิเคราะห
รวมกัน 

 ข้ันท่ี  4  การดําเนินการแกปญหา  ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินยุทธศาสตร  เพื่อแกไขปญหา  
โดยใชกระบวนการจัยเชิงปฏิบัติการ  โครงการฝกอบรมหลักสูตรการนวดแผนไทยเพ่ือสุขภาพ  
150  ชั่วโมง  ฝกอบรมผูใหบริการที่สถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  จํานวน  39  คน  
โดยใหอาจารยผูฝกสอนที่ผานหลักสูตรการนวดไทยเพื่อสุขภาพและมีประสบการณนวดมาไมต่ํากวา  
1,000  ช่ัวโมง  ฝกสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  และไดนําผูเขารับการฝกอบรมไปฝกภาคสนามให  
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สวนผูวิจัยไดฝกสอนเกี่ยวกับการใหบริการทั่วไป  เชน  การตอนรับ  การทักทายพูดคุย  และกริยา
มารยาทตางๆ ในการใหบริการ  และหลักการทํางานรวมกัน  (หลักสูตรการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ  
150  ช่ัวโมง  แสดงไวในภาคผนวก) 

 ข้ันท่ี  5  การศึกษาความพึงพอใจของผูใชบริการ  หลังกระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ 
โดยการใชแบบสอบถามชุดเดียวกันในข้ันท่ี  2  สอบถามผูมาใชบริการนวดแผนไทยทีส่ถานใหบริการ
นิวแสงเทียนนวดแผนไทย  โดยผูมาใชบริการสวนใหญเกินกวารอยละ  50  เคยมาใชบริการ
ท่ีสถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  ถือเปนกลุมตัวอยางเดียวกันกับชวงการศึกษาความพึงพอใจ
ของผูใชบริการกอนการพัฒนาคุณภาพบริการ  ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจกอนและหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ 

 ข้ันท่ี  6  การทดสอบความรูและการประเมินทักษะผูใหบริการ  หลังการพัฒนาคุณภาพบริการ  
โดยผูวิจัยและอาจารยผูฝกสอนไดรวนกันใชแบบทดสอบความรูและแบบประเมินทักษะกับผูใหบริการ  
ซ่ึงเปนชุดเดียวกับท่ีใชในข้ันตอนท่ี  3  กอนการพัฒนาคุณภาพบริการ  ผูวิจัยและอาจารยผูฝกสอน
นําขอมูลมาวิเคราะหรวมกัน  และนํามาเปรียบเทียบกับขอมูลกอนการพัฒนาคุณภาพบริการ 

 ข้ันท่ี  7  การประเมินผลการพัฒนาคุณภาพบริการ  ผูวิจัยไดดําเนินการประเมินผลการพฒันา
คุณภาพบริการเพื่อแกไขปญหา  ดังน้ี 

  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูใชบริการ  กอนและภายหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ  
และเปรียบเทียบความรูและทักษะของผูใหบริการ  กอนและภายหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ 

               

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  โดยใชเคร่ืองมือวิจัยเก็บรวบรวมขอมูล
สรุปข้ันตอนไวดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี  1  ใหพนักงานตอนรับของทางสถานบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย
เปนผูเก็บขอมูล  โดยใชแบบสอบถามผูใชบริการนวดแผนไทยกับผูใหบริการนวดแผนไทยแตละคน
ไมใหซํ้ากัน  จํานวน  39  คน  โดยใชระยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอมูล  กําหนดไว  10  วัน  
ในระหวางวันท่ี  21-30  มกราคม  2551   

 ข้ันตอนท่ี  2  ผูวิจัยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเก็บขอมูลกับผูมาใชบริการที่
สถานใหบริการนิวแสงเทียนนวดแผนไทย  ตั้งแตเวลา  10.00  น.  ถึง  เวลา  17.00  น.  และเวลา  17.00  น.  
ถึง  24.00  น.  ใหพนักงานตอนรับของสถานใหบริการเปนผูเก็บขอมูลจนครบจํานวน  350  ชุด  
แบบสอบถามความพึงพอใจชุดเดียวกันนี้  ใชเก็บขอมูลกอนและภายหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ
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กับกลุมตัวอยางท่ีมาใชบริการนวดแผนไทยที่เดียวกัน  ขั้นตอนในการเก็บเหมือนกัน  ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมขอมูล  คือ  ระหวางวันท่ี  1-20  กุมภาพันธ  2551  กอนการพัฒนาคุณภาพบริการ  
และระหวางวันท่ี  11-30  เมษายน  2551  หลังการพัฒนาคุณภาพบริการ 

ข้ันตอนท่ี  3  ผูวิจัยและอาจารยผูฝกสอนไดรวนกันใชแบบทดสอบความรูและแบบประเมิน
ทักษะกับผูใหบริการ จํานวน  39  คน  เก็บรวบรวมขอมูลกอนการพัฒนาคุณภาพบริการ  ในระหวางวันท่ี 
1-20  กุมภาพันธ  2551  และหลังการพัฒนาคุณภาพบริการในระหวางวันท่ี  10-30  พฤษภาคม  2551   

 

3.5  การวิเคราะหขอมูล  
   

 การศึกษาวิจยัคร้ังนี้จะใชการวิเคราะหขอมูล  ดังตอไปนี้ 
 3.4.1  ขอมูลในข้ันตอนท่ี  1  เปนขอมูลนํารอง  (Pilot  Study)  เพื่อสรุปปญหาในเบ้ืองตน  
เพื่อนํามาเปนขอมูลประกอบการวางแผนการปรับปรุงคุณภาพบริการในการศึกษาข้ันตอไป    
 3.4.2  วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามในการศึกษาวิจัยในขั้นตอนท่ี  2  
โดยหาคาเฉลี่ย  รอยละ  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เพื่อเปรียบเทียบผลกอนและหลังการพัฒนา
คุณภาพบริการ 
 3.4.3  วิเคราะหขอมูลจากการศึกษาวิจัย  ข้ันตอนท่ี  3  โดยการวิเคราะหเนื้อหา  (Content 
analysis)  ขอมูลจากแบบทดสอบความรูและแบบประเมินทักษะผูใหบริการ  เพ่ือเปรียบเทียบกอน
และหลังการพัฒนาคุณภาพบริการ  
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