
บทท่ี 3 
วิธีการดำเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ปงบประมาณ 2562 ซึ่งสำรวจ (Survey Research) โดยมี
วิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1. ประชากร องค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้ามีประชากรรวมทั้งสิ้น 22,938 คน แยกเป็น
ชาย 16,382 คน และ หญิง 6,556 คน จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 8,518 ครัวเรือน  
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน 
จำนวนประชากร จำนวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านลาดหญา้ 13,675 2,562 16,237 5,847 
2 บ้านท่าเสา 77 71 148 78 
3 บ้านทุ่งนานางหรอก 677 745 1,422 408 
4 บ้านท่าหว ี 1,141 1,222 2,363 893 
5 บ้านจันอุย 801 800 1,601 529 
6 บ้านท่าหว้า 559 420 979 303 
7 บ้านหนองแก 514 478 992 460 
รวม 16,382 6,556 22,938 8,518 

 

  ตารางท่ี 1 จำนวนประชากร ข้อมูล ณ เดือน ธันวาคม 2558 
  ที่มา: สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอเมืองกาญจนบุรี 
 

 2. กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุม่ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ตัวแทนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียที่มาขอรับบริการหรือมาใช้
บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้าอำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562 
ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบตามความสะดวก (Convenience Sampling) จำนวน 400 คน  
 
  สูตรที่ใช้ในการคำนวณคือแทนค่าในสูตร (1) ของ Yamane (1967) ดังนี้ 

n = N 
  1+Ne2 
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    n = จำนวนประชากร = 22,938 
    N = กลุ่มตัวอย่าง 
    e = ระดับค่าความเชื่อมั่น ที่ 95 % 

 

 
เมื่อแทนค่าตามสูตรของ Taro Yamane จะได้ดังนี้ 

n = 22,938 
  1 + (22,938 x 0.05)2 
n = 22,938 
  20.38 
 = 393 คน 

 

เมื่อคำนวณด้วยสูตรดังกล่าวตามวิธีของ Taro Yamane จากประชากรจำนวนทั้งสิ้น 7,778 
คน จึงกำหนดประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง (n) จำนวนทั้งสิ้น 393 คน ที่ค่าความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ (e) 5 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความเหมาะสมในการป้องกันแบบสอบถามไม่สมบรูณ์ผู้วิจัยจึงเพ่ิม
การเก็บแบบสอบถามเป็นจำนวน 400 คน 
 

 3. ตัวแปร 
    3.1 ตัวแปรอิสระ คือ การให้บริการแกประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการให้บริการ
ขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงานท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ประชาชน
หนว่ยงานภาครัฐและเอกชน ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1) งานด้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 2) งานด้านการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3) งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 4) งานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
    3.2 ตัวแปรตาม คือ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ปีงบประมาณ 2562  
 
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ แบบสอบถาม (Questionnaires) เกี่ยวข้องกับความ 
พึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัด
กาญจนบุรี มีข้ันตอนการสร้างเครื่องมือดังนี้ 
    1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือเป็นข้อมูล
ในการกำหนดประเด็นหลักท่ีใช้ในการสร้างเครื่องมือ 
    2) แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของ ผู้มีส่วนได้
เสียที่มีต่อการให้บริการโครงการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 
โดยแบ่งเครื่องมอืในการเก็บรวบรวมข้อมูลออกเป็น 2 ส่วนคือ 
  ส่วนที ่ 1 ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบประเมินเป็นผู ้ที ่ร ับบริการ คือ เพศ อายุ  
การศึกษา อาชีพ รายได้ และการติดต่อขอรับบริการ มีจำนวน 6 ข้อ 
  ส่วนที่ 2 แบบประเมินผลความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงาน “ความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้บริการขององค์กรบริหารส่วนตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี”  
มีจำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ 
 1) งานด้านศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
 2) งานด้านการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3) งานด้านสาธารณสุขมูลฐาน 
 4) งานด้านการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
 

 การแปลความหมายเพื ่อเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยและ ค่าร้อยละ จะใช้เกณฑ์ในการแปล
ความหมาย เปรียบเทียบโดยใช้สูตรดังนี้ 

พิสัย (Range : R) = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำที่สุด 
 = 8 - 0 = 8 

      I(Interval)=
R

N
 

 = 8/8 = 1.00 
 

    3) นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่านมาตรวจสอบความถูกต้อง
เพ่ือนำปรับปรุงแก้ไขให้เครื่องมือแบบสอบถามมีความสมบูรณ์ 
    4) นำเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วนำไปทดลองใช้กับประชาชนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่
แท้จริงจำนวน 30 คน และนำข้อมูลที ่ได้มาหาค่าความเชื ่อมั ่น (Reliability) ด้วยวิธีการหาค่า
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สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) โดยใช้สูตร ครอนบัค (Cronbach) และไดคาความเชื่อมั่นทั้ง
ฉบับคือ 0.92 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 1. นำหนังส ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
 2. ดำเนินการเก็บรวบข้อมูล โดยนำแบบสอบถามส่งไปยังผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง
ด้วยตนเอง จำนวน 400 ชุด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
 สถิติที่ใช้ในการวิจัยและใช้ข้อมูลจากแบบสอบถามคือ 
 สถิติที่ใช้ในการตอบตามวัตถุประสงค์ ของการวิจัยคือ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 1. ร้อยละ (Percentage) เป็นค่าสถิติที่นิยมใช้กันมาก โดยเป็นการเปรียบเทียบความถี่ 
หรือจำนวนที่ต้องการกับความถ่ีหรือจำนวนทั้งหมดที่เทียบเป็น 100 จะหาค่าร้อยละจากสูตรต่อไปนี้ 
    ค่าร้อยละจะแสดงความหมายของค่าและสามารถนำค่าท่ีได้ไปเปรียบเทียบได้ 
 
 
 

  เมื่อ  P แทน ค่าร้อยละ 
    f แทน ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นค่าร้อยละ 
    N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด 
 2. การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Measures of Central Tendency) เป็นสถิติที่ใช้
เป็นตัวแทนของข้อมูล โดยที่นิยมใช้มี 3 ประเภท ได้แก่ ค่าเฉลี่ย มัธยฐาน ฐานนิยม 

100=
N

f
p
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    1) ค่าเฉลี่ย (Mean) หรือเรียกว่าค่ากลางเลขคณิต ค่าเฉลี่ย ค่ามัชฌิมาเลขคณิต เป็นต้น 

    X =
X 

n
 

 

  เมื่อ  X แทน = ค่าเฉลี่ย 
    X แทน = ผลรวมของคะแนนทั้งหมดของกลุ่ม 
    N แทน = จำนวนของคะแนนในกลุ่ม 
 3. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เป็นการวัดการกระจายที่นิยมใช้กัน
มากเขียนแทนด้วย S.D. หรือ S 
 

   S.D. = √(X  -  X)2

(n – 1)
 

 

S.D. =     √
nX2  -  (X)2

n(n – 1)   
 

  เมื่อ  S.D.  แทน  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X แทน  ค่าคะแนน 
    n แทน  จำนวนคะแนนในแต่ละกลุ่ม 
     แทน  ผลรวม 
 
 
 
 

สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
 

 การทดสอบสมมุติฐาน เป็นการทดสอบคำตอบสรุปของผลการวิจัยที่ผู้วิจัยคาดการณ์หรือ
คาดคะเนล่วงหน้า โดยการทดสอบสมมุติฐานนี้จะใช้สถิติเชิงอ้างอิง (Inferential Statistics) ในที่นี้จะ
กล่าวถึงสถิติ t - test ในบางกรณีเท่านั้น 
 1. กรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม ทดสอบหลังเรียนจะใช้สูตรดังนี้ 
 
 
 
  เมื่อ  t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ  

เพ่ือทราบความมีนัยสำคัญ 

หรือ 

10 −=
−

= ndf

n
S

X
t
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    X แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 
    S แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    n แทน จำนวนสมาชิกในกลุ่มหรือจำนวนข้อมูล 
    µ0 แทน เกณฑ์ 
 

 2. กรณีกลุ่มตัวอย่าง 1 กลุ่ม หรือข้อมูล 2 ชุด เช่น คะแนนสอบก่อนเรียน (Pre - test) และ
คะแนนสอบหลังเรียน (Post - test) จะใช้สูตรดังนี้ 
 
 
   

เมื่อ  t แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าวิกฤติ  
เพ่ือทราบความมีนัยสำคัญ 

    D แทน ค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

    D แทน ผลรวมค่าผลต่างระหว่างคู่คะแนน 

    n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างหรือจำนวนคู่คะแนน 

 การวิเคราะห์หาคาเฉลี่ย (Mean) ละค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ่ (Standard Deviation) 
เป็นรายข้อรายด้าน และโดยรวมการแปลความหมายดังนี้  
 คะแนน  4.51 - 5.00  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการมากที่สุด  
 คะแนน  3.51 - 4.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการมาก 
 คะแนน  2.51 - 3.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการปานกลาง 
 คะแนน  1.51 - 2.50  หมายถึง ระดับความพึงพอใจที่มีต่อการบริการน้อย 
 คะแนน  1.00 - 1.50  หมายถึง ระดบัความพึงพอใจที่มีตอ่การบริการน้อยที่สุด 
  สำหรับ  S.D. ใช้เกณฑ์ไมเ่กิน 1.00 

( )
( )

1

1

22
−=

−

−


= ndf

n

DDn

D
t


