
 

บทท่ี 3  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาเรื่องประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาค

สาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความคิดเห็นตอ

ประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ เพ่ือเปรียบเทียบประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ โดยจําแนก

ตามปจจัยสวนบุคคลและเพ่ือศึกษาขอเสนอแนะเก่ียวกับประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี เปนการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชแบบสอบถาม             

ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การวิเคราะหขอมูล 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 

ประชากร 

ประชากรในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนผูใชบริการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 

มีทั้งหมดประมาณ 66,856 ราย (ขอมูลของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี เดือนมีนาคม 

2557) ในระหวางเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2557  

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ ประชาชนผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค

สาขาสุราษฎรธานี ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 66,856 ราย ทําการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร 

ทาโร ยามาเน (สุณีย ลองประเสริฐ, 2547 : 156) ไดกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเทากับ 400 ราย 

กําหนดความคลาดเคลื่อนในการสุมเทากับ 0.05 ดังน้ี  

 สูตร n = 
)N(e1

N
2+

 

 เมื่อ n  คือ ขนาดของตัวอยางที่ควรสุม 

  N  คือ ขนาดของประชากรทั้งหมด 

  e  คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุม การวิจัยในครั้งน้ีกําหนดใหมีคาเทากบั 0.05 
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ดังน้ันเมื่อนํามาแทนคาในสูตรขางตนไดผลดังน้ี 

  n = 
52)66,856(0.01

66,856
+

 

   = 397.62  

ไดขนาดกลุมตัวอยางเทากับ 397.62 เพ่ือความคลาดเคลื่อนในการวิจัย ผูวิจัยเพ่ิมจํานวน

ตัวอยางเปนจํานวน 400 ราย จากผูใชบริการของการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอ

เมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 

 

เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวคิดของการศึกษา           

โดยครอบคลุมวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการศึกษาโดยแบงเน้ือหาของแบบสอบถามออก       

เปน 3 ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนสวนที่เก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล       

ของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา 

จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ซึ่งเปนคําถามที่ผูตอบเลือกตอบเพียงขอเดียว 

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจตอประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษาการประปา

สวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี ใน 4 ดาน ไดแก ดานความไววางใจของการบริการ ดานกระบวนการ

ขั้นตอนในการใหบริการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการและดานสิ่งอํานวยความสะดวก ประกอบดวย     

ขอคําถามจํานวน 24 ขอ ซึ่งทั้งหมดเปนคําถามในรูปแบบของการประมาณคา (Rating Scale)          

โดยการกําหนดระดับคะแนนไว มี 5 ระดับ เพ่ือวัดระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง (อภินันท         

จันตะนี, 2547 : 5) ดังน้ี 

 ระดับมากที่สุด  เทากับ  5 คะแนน 

 ระดับมาก  เทากับ  4 คะแนน 

 ระดับปานกลาง  เทากับ  3 คะแนน 

 ระดับนอย  เทากับ  2 คะแนน 

 ระดับที่สุด  เทากับ  1 คะแนน 

โดยนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย การแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ยจะยึด

หลักเกณฑ (ยุทธ ไกยวรรณ, 2551: 52) ดังน้ี  

 ระดับคาเฉลี่ย = 
จํานวนชั้น

ดคะแนนต่ําสุ - ดคะแนนสูงสุ
 = 

5
1 - 5  = 0.8 
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 คาเฉลี่ยระหวาง 4.21 - 5.00  หมายถึง มีประสิทธิผลมากทีสุ่ด 

 คาเฉลี่ยระหวาง 3.41 - 4.20  หมายถึง มีประสิทธิผลมาก 

 คาเฉลี่ยระหวาง 2.61 - 3.40  หมายถึง มีประสิทธิผลปานกลาง 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.81 - 2.60  หมายถึง มีประสิทธิผลนอย 

 คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.80  หมายถึง มีประสิทธิผลนอยที่สุด 

ตอนที่ 3 ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาและขอเสนอแนะในประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ 

กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งเปนคําถาม

แบบปลายเปด  

ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

การสรางแบบสอบถามในการวิจัยผูวิจัยไดสรางขึ้นจากเอกสาร ตําราและบางสวนดัดแปลง

มาจากงานวิจัยตาง ๆ และไดนําบริบทอํานาจและหนาที่ของสวนงานการประปาสวนภูมิภาคสาขา  

มาประยุกตใชในการวิจัยครั้งน้ี โดยมีขั้นตอนในการสรางแบบสอบถาม ดังน้ี 

 1.  ศึกษาเอกสาร โดยการทบทวนวรรณกรรม แนวคิดทฤษฎี งานวิจัยที่เก่ียวของและ

บริบทอํานาจและหนาที่ของสวนงานการประปาสวนภูมิภาคสาขา เพ่ือเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

 2.  กําหนดประเด็นและขอบเขตของคําถามใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบ

แนวคิดในการวิจัย 

 3.  นําแบบสอบถามฉบับรางเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาตรวจสอบความครอบคลุม

ของเน้ือหาและความถูกตองของสํานวนภาษา พรอมทั้งดําเนินการปรับปรุงแกไขขอบกพรองตาม

คําแนะนํา 

 4.  นําแบบสอบถามใหผูเ ช่ียวชาญ จํานวน 3 ทาน ซึ่งเปนบุคลากรในหนวยงาน      

การประปาสวนภูมิภาค ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีหนาที่รับผิดชอบในงานดังกลาว 

เพ่ือตรวจสอบคุณภาพดานความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ปรับปรุงแกไขสํานวนภาษา

ที่ใชในการสอบถามตลอดจนตรวจสอบเน้ือหาใหครอบคลุมและสอดคลองกับงานวิจัยในครั้งน้ี 

พิจารณาใหขอเสนอแนะทั้งในแงขอคําถามและภาษาที่ใชใหเหมาะสม ซึ่งผูเช่ียวชาญแตละทานจะให

คะแนนตามเกณฑดังน้ี 

  คะแนน +1 เมือ่แนใจวาขอคาํถามน้ันเปนตัวแทนของลักษณะที่ตองการวัด 

  คะแนน 0 เมื่อไมแนใจวาขอคาํถามน้ันเปนตัวแทนของลักษณะที่ตองการวัดน้ันหรือไม 

  คะแนน 1 เมื่อแนใจวาขอคําถามน้ันไมเปนตัวแทนของลักษณะที่ตองการวัด 

 5.  วิเคราะหความตรงเชิงเน้ือหาโดยใชคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถาม          

ของแบบทดสอบกับลักษณะที่จะวัด (IOC : Index of Objective Congruence)  
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   IOC = 
N
R∑  

  โดย IOC แทน ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับลักษณะทีจ่ะวัด 

   ΣR แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญทั้งหมด 

   N แทน ผูเช่ียวชาญ 

 6.  เลือกขอคําถามที่มีคา IOC มากกวา 0.5 ซึ่งถือไดวาขอคําถามน้ันมีความเที่ยงตรง

เชิงเน้ือหา ถาขอคําถามใดมีคาดัชนีความสอดคลองตํ่ากวา 0.5 ตองนําขอคําถามน้ันมาปรับปรุงแกไข

ตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ หรือตัดออกไปตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ ในการวิจัยในครั้งที่ได

คา IOC เทากับ 1  

 7.  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบอีกครั้ง จากน้ันนําไป

ทดลองใช (Try Out) กับผูใชบริการการประปาสวนภูมิภาคตางสาขา ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย

ครั้งน้ี จํานวน 30 ราย 

 8.  นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจากการทดลองใช มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่น 

(Reliability) โดยการหาคาสัมประสิทธอัลฟาของ Cronbach (1970 : 161 อางใน พิสณุ ฟองศรี, 

2552 : 143) ไดคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.97 

 9.  จัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปใชเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การศึกษาครั้งน้ีได ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมลู 2 ประเภท ดังน้ี 

 1.  การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ใชวิธีการเก็บขอมูลโดยการสุมแบบบังเอิญ 

(Accidental Sampling) โดยแบบสอบถาม จากผูใชบริการการประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี 

อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 400 ตัวอยาง 

 2.  การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่รวบรวมจากหนังสือ ตํารา 

บทความ ผลงานวิจัยเอกสารตาง ๆ ที่เก่ียวของและบริบทอํานาจและหนาที่ของสวนงานการประปา

สวนภูมิภาคสาขา เพ่ือใชประกอบการกําหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัยครั้งน้ี 
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การวิเคราะหขอมูล 

 

ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลทั้งหมดโดยนําแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมขอมูลมา

ตรวจสอบความสมบูรณและความถูกตองของขอมูล บันทึกขอมูลและประมวลผลดวยโปรแกรม

คอมพิวเตอรสําเร็จรูป โดยกําหนดสถิติสําหรับการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

 1.  สถิติเชิงพรรณนาไดแก การวิเคราะห คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

เบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายลักษณะพ้ืนฐานของขอมูล ดังน้ี 

  1.1 คาความถี่และรอยละ อธิบายขอมูลทั่วไปที่เก่ียวของกับปจจัยสวนบุคคล             

ของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา และจํานวนสมาชิกในครัวเรือน  

  1.2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพ่ืออธิบายประสิทธิผลการใหบริการ

สาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี  

 2.  สถิติเชิงอางอิง เพ่ือใชในการทดสอบสมมติฐาน ประกอบดวย 

  2.1 สถิติที เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประสิทธิผลการใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา 

การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามกลุมตัวอยางที่มีความเปนอิสระตอกัน สําหรับ 

2 กลุมตัวอยาง ในการวิจัยครั้งน้ี คือ เพศ 

  2.2 การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว เพ่ือเปรียบเทียบคาเฉลี่ยประสิทธิผล 

การใหบริการสาธารณะ กรณีศึกษา การประปาสวนภูมิภาคสาขาสุราษฎรธานี จําแนกตามกลุมตัวอยาง 

ที่มีความเปนอิสระตอกัน สําหรับ 3 กลุมตัวอยางขึ้นไป ประกอบดวย อายุ ระดับการศึกษา จํานวน

สมาชิกในครัวเรือน  

 

 

 


