
บทท่ี ๓ 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 
๓.๑ วิธีการด าเนินการวิจัย  
 

ส ำหรับกำรศึกษำวิจัยกำรประเมินผลควำมพึงพอใจของประชำชนที่มีต่อกำรให้บริกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฝำย อ ำเภอเมือง จังหวัดล ำปำง มีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวิธีกำรวิจัยเป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ(Quantitative research) ซึ่งวิธีกำรศึกษำวิจัย 
คือ ใช้ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงส ำรวจ (Survey research) โดยท ำกำรศึกษำวิจัยจำกเอกสำร 
(Documentary research) และกำรศึกษำวิจัยภำคสนำม (Field research)  

 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  
 

ส ำหรับประชำกรที่ท ำกำรศึกษำ ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕๕7 ได้แก่ ประชำกรที่อยู่ใน      
เขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฝำย ทั้งสิ้นมีจ ำนวน 7,871 คน  

 
ทั้งนี้ กำรก ำหนดกลุ่มตัวอย่ำงในกำรเก็บข้อมูล จะใช้วิธีกำรแบบสุ่มของ ทำโร่ ยำมำเน่  

(Taro Yamane) ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง ได้ค ำนวณจำกสูตรของทำโร่ ยำมำเน่ (Taro Yamane) คือ 
 

 
สูตร n  =           N  
             ๑+Ne๒ 
 
เมื่อ n คือ จ ำนวนตัวอย่ำง หรือขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

N        คือ จ ำนวนหน่วยทั้งหมด หรือ ขนำดของประชำกรทั้งหมด 
  E คือ ควำมคำดเคลื่อนในกำรสุ่มตัวอย่ำง (Sampling error) ในที่นี้จะ
ก ำหนดเท่ำกับ + / - ๐.๐๕ ภำยใต้ควำมเชื่อมั่น ๙๕ % จึงแทนค่ำสูตรได้ดังนี้ 
 

ประชำกรที่อยู่ ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ทุ่งฝำย ซึ่ ง ได้รับบริกำรจำก         
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฝำย 

แทนค่ำสูตร n =   7,871   =    380.79   คน 
          ๑ + 7,871 (๐.๐๕)๒ 

ในกำรเก็บข้อมูลวิจัยครั้งนี้จำกสูตรของทำโร่  ยำมำเน่ (Taro Yamane) ที่ค ำนวณออกมำได้ 
จ ำนวน 380.79 กลุ่มตัวอย่ำง นักวิจัยได้ท ำกำรเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน ๔๐๐ ตัวอย่ำง ซึ่งจะ
ท ำให้ผลกำรศึกษำมีควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น 
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ตารางท่ี ๓ – ๑ แสดงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  
หมู่บ้าน จ านวนประชากร ร้อยละ จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่ ๑ 
หมู่ที่ ๒ 
หมู่ที่ ๓ 
หมู่ที่ ๔ 
หมู่ที่ ๕ 
หมู่ที่ ๖ 
หมู่ที่ ๗ 
หมู่ที่ ๘ 
หมู่ที่ ๙ 

 หมู่ที่ ๑๐ 

1,023 
762 

1,444 
771 
727 
451 
434 
527 

1,067 
665 

13.00 
9.68 

18.35 
9.80 
9.24 
5.73 
5.51 
6.70 

13.56 
8.45 

52 
39 
73 
39 
37 
23 
22 
27 
54 
34 

รวม 7,871 ๑๐๐.๐๐ ๔๐๐ 
 

กำรเก็บรวบรวมข้อมูลและเครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูลจำกกำรศึกษำวิจัย คือ ข้อมูล
ปฐมภูมิ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจะใช้เครื่องมือแบบสอบถำมที่ถูกสร้ำงขึ้นมำเพ่ือใช้ในกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลจำกกลุ่มประชำชนผู้รับบริกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฝำย อ ำเภอเมือง 
จังหวัดล ำปำง 

ข้อมูลทุติยภูมิ กำรเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจะด ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลในส่วนของสถิติ 
ข้อมูลเอกสำร (Documentary data) และผลงำนที่เกี่ยวข้องจำกหน่วยงำน  

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระดับควำมพึงพอใจของ
ผู้ใช้บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฝำย ได้แก่ แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของประชำชนที่มำใช้
บริกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฝำย โดยมีรำยละเอียด ดังนี้ 

 
 ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ใช้บริกำร 
 เป็นข้อมูลเบื้องต้นของประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจ ำนวนครั้ง
ที่มำรับบริกำรและช่วงเวลำที่มำใช้บริกำร  

 ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้บริกำร 
 เป็นข้อมูลทั่วไปของประชำชนผู้ตอบแบบสอบถำม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เพศ อำยุ 
สถำนภำพ ระดับกำรศึกษำ อำชีพ รำยได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน และที่อยู่ปัจจุบัน 
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ส่วนที่ ๓ ระดับควำมพึงพอใจ 
 เป็นแบบสอบถำมระดับควำมพึงพอใจของประชำชนที่ใช้บริกำรองค์กำรบริหำรส่วน            
ต ำบลทุ่งฝำย ใน 5 ลักษณะ ได้แก่ 

๑) ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการของหน่วยงาน 
๒) ด้ำนเจ้ำหน้ำที่และบุคลำกรผู้ให้บริกำร 
๓) ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก 
๔) ด้ำนช่องทำงในกำรให้บริกำร 
5) ด้ำนคุณภำพกำรให้บริกำร 
 

ส่วนที่ ๔ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เป็นค ำถำมปลำยเปิด โดยให้ผู้ตอบแบบสอบถำมแสดงควำมคิดเห็นในเรื่องปัญหำ อุปสรรค 

และข้อเสนอแนะในกำรให้บริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฝำย 

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 กำรวิจัยนี้จะใช้กำรวิเครำะห์ในเชิงปริมำณ ดังนี้ 
  ๑. กำรใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ยและค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน 
  ๒. กำรใช้กระบวนกำรวิเครำะห์ข้อมูลที่ด ำเนินกำรควบคู่ไปกับกำรเก็บข้อมูลตั้งแต่ขั้นแรก
จนถึงขั้นสุดท้ำย โดยในกำรวิเครำะห์ข้อมูลตำมวัตถุประสงค์จะใช้หลักกำรสังเครำะห์ข้อมูลตีควำม 
(Interpretive analysis) 
 
 ระดับกำรแปลผลจำกกำรใช้สถิติเชิงพรรณนำ ได้แก่ ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ค่ำส่วนเบี่ยงเบน
มำตรฐำนจำกแบบสอบถำมซึ่งใช้มำตรำส่วน (Rating scale) ตำมแบบไลเกิร์ด (Likert’s scale) จะ
แบ่งมำตรำส่วนออกเป็น ๕ ล ำดับ คือ 
 

มาตราส่วน             คะแนน 
  มำกที่สุด     ๕ 
  มำก      ๔ 
  ปำนกลำง     ๓ 
  น้อย      ๒ 
  น้อยที่สุด     ๑ 
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ในกำรวิเครำะห์ระดับควำมพึงพอใจและระดับควำมคิดเห็นของประชำชนที่มีต่อกำรบริ กำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลทุ่งฝำย จะใช้เกณฑ์คะแนน  ดังนี้ 
 

คะแนน   ระดับ   ร้อยละ 
  ๔.๕๐ – ๕.๐๐  มำกที่สุด  ๙๐ - ๑๐๐ 
  ๓.๕๐ – ๔.๔๙  มำก   ๗๐ - ๘๙ 
  ๒.๕๐ – ๓.๔๙  ปำนกลำง  ๕๐ - ๖๙   
  ๑.๕๐ – ๒.๔๙  น้อย   ๓๐ - ๔๙ 
  ๑.๐๐ – ๑.๔๙  น้อยที่สุด    ๐ - ๒๙ 
 
 


