
บทที ่3 
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง “ปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐม” มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบล
ในจังหวัด นครปฐม (2) ศึกษาระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (4) ศึกษาสมการพยากรณ์
ระหว่างปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติกับระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม (5) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และ (6) ศึกษาแนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของ
ระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา ดังนี้ 
 
วิธีการศึกษาวิจัย 

 

 การวิจัยคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยการน า
วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เข้ามาใช้ใน
การท าวิจัยร่วมกัน เพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์แต่ละข้อโดยในวัตถุประสงค์ข้อ 1 ถึง 4 ผู้วิจัย
จะใช้การวิจัยเชิงปริมาณก่อนเพื่อให้ได้ข้อมูลตามตัวแปรที่น ามาศึกษา จากนั้นในวัตถุประสงค์ข้อ 5 
และ 6 ผู้วิจัยจะใช้การวิจัยเชิงคุณภาพส าหรับการสัมภาษณ์เจาะลึกในประเด็นที่น่าสนใจและ
เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกด้วยเทคนิคและวิธีการคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างที่น่าเชื่อถือ 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

1.ประชากร 
 กลุ่มประชากรในการศึกษาคร้ังนี้แบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อให้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ซึ่งประกอบด้วย (1) กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ส าหรับการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัด
นครปฐมในระดับนโยบาย (2) กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณ
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ส าหรับการศึกษาถึงปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ  และระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และการศึกษาเชิงคุณภาพส าหรับปัญหาอุปสรรค  
ที่เกิดขึ ้นและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระดับปฏิบัติ และ (3) กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการ
ปฏิบัตงิานขององค์การบริหารส่วนต าบล เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชน และตัวแทนส่วน
ราชการ เป็นผู้ให้ข้อมูลเชิงปริมาณส าหรับการศึกษาถึงระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และการให้ข้อมูลเชิงคุณภาพส าหรับการก าหนด
แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
 

2. กลุ่มตัวอย่าง 
 ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษาข้อมูลในแต่ละประเด็น ดังนี้ 

2.1 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 
   2.1.1 ประชากรกลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล รวมจ านวน 1,272 คน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555) 
   2.1.2 ประชากรกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล โดยผู้วิจัยได้ก าหนดหน่วยประชากรเป็นจ านวนครัวเรือน ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมทั้ง 97 แห่ง ซึ่งมีจ านวน 111,420 ครัวเรือน (ข้อมูล ณ 
วันที่ 30 มีนาคม 2555) 
    2.1.2.1 ผู้วิจัยค านวณหาจ านวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรด้วยสูตรของ Taro 
Yamane (1973, p. 1,088) ดังนี้ 

 
 

     
    

 
n ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N ขนาดของประชากร 
e ความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างซึ่งก าหนดให้เท่ากับร้อยละ5(0.05%) 
และเมื่อทดลองน ากลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลมาแทน

ค่าตามสูตรจะได ้  
 

n  =   
 
         n  = 304 
 

21 Ne

N
n




      1,272 
1 + (1,272) x (0.05)2 
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    2.1.2.2 จากประชากรเป้าหมาย จ านวน 1,272 คน ท าให้ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
ในการวิจัยจ านวน 304 คน 
   2.1.3 ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Sampling) (Thompson, S.K. 
1990,  p. 1,050) เพื่อหาจ านวนตัวอย่างในแต่ละสังกัด โดยก าหนดขนาดตัวอย่างตามสัดส่วนด้วยสูตร 

 

 
 

โดยที่ n1 คือ จ านวนตัวอย่าง 
Ni คือ จ านวนประชากรในแต่ละสังกัด 
N คือ จ านวนประชากรทั้งหมด 
n คือ จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 

    โดยทดลองน าข้อมูลมาแทนค่าในสูตรดังนี ้ 
    องค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอเมืองนครปฐม มีจ านวน 24 แห่ง และมีพนักงาน 
จ านวน 312 คน (Ni เท่ากับ 312)  
    พนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐมมีจ านวน 97 แห่ง และ
มีพนักงาน จ านวน 1,272 คน (N เท่ากับ 1,272)  
    จ านวนพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม ที่ใช้เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างมีจ านวน 304 คน (n เท่ากับ 304)  

แทนค่าสูตร n1 = (312/1,272) X 304 
   =  73 คน 

    และเมื่อน าจ านวนพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในแต่ละอ าเภอ มา
แทนค่าท าให้ได้ขนาดของตัวอย่างในแต่ละอ าเภอดงัตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 10 จ านวนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละอ าเภอ 

 

อ าเภอ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

(แห่ง) 

พนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบล (คน) 

ประชาชน 
(ครัวเรือน) 

ประชากร ตัวอย่าง 

1. เมืองนครปฐม 24 312 73 40 
2. สามพราน 12 156 37 20 
3. นครชัยศรี 23 299 70 40 
4. บางเลน 15 195 47 30 
5. ก าแพงแสน 15 195 47 30 
6. ดอนตูม 6 78 20 20 
7. พุทธมณฑล 2 37 10 20 

รวม 97 1,272 304 200 
 

ท่ีมา: แผนพัฒนา 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม และผู้วิจัย (2555) 
 

2.2 การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informant) ด้วยตนเอง 
ส าหรับการสนทนากลุ่มแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) หรือการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล 
(In-Depth Interview) ตามแต่กรณีและความเหมาะสมของสถานการณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึก
ส าหรับการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยให้มีความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย  
   2.2.1 กลุ่มผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ที่มีศักยภาพในการก าหนด
นโยบายและแนวทางส าหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงก าหนดวิธีการพัฒนาการท างานให้
บรรลุผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า มุมมองและแนวคิดของผู้บริหารจึงถือ
เป็นแนวทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงในระดับสูงของทุกองค์การบริหารส่วนต าบล และผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ยินดีให้ข้อมูลประกอบด้วย  

1) นางสาวสุวรรณ มังน้อย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบางแขม 
2) นายเกรียงไกร ชูศิลป์กุล นายกองค์การบริหารส่วนต าบลก าแพงแสน 
3) นายทวี กุลค าธรกิตต์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลธรรมศาลา 
4) นายนพรัตน์ เล้าอรุณ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม  
5) นายนันทพันธ์ ปฐมเจริญสุขชัย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพรงมะเดื่อ 
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   2.2.2 กลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่
การปฏิบัติ ดังนั้น มุมมองที่เกิดขึ้นจึงมาจากข้อเท็จจริงในขณะนั้นที่แสดงถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในการด าเนินการนโยบายที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุผล
ส าเร็จและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ยินดีให้ข้อมูลประกอบด้วย 

1) นางสาวจงรักษ์ ภู่แก้ว องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งน้อย 
2) นางสาวสิรภัทร ศรีสุขสวัสดิกุล องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง 
3) นางอุษณา รุ่งเอนก องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งขวาง 
4) นายกิตติ อร่ามวัตร องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้  
5) นายทินกร เงินอ่อน องค์การบริหารส่วนต าบลสามความเผือก 
6) นายชาญขนา  แขวงอินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลรางพิกุล 
7) นายอ าพล  ยุติโกมินทร์ องค์การบริหารส่วนต าบลศาลายา  
8) นายไพรัตน์  ตากสุนทร องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านยาง 

   2.2.3 กลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ที่
ต้องประสานงานและท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบล และในบางกรณีก็จะเป็นผู้ขอรับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ และทรัพยากรจากองค์การบริหารส่วนต าบล ส าหรับด าเนินกิจกรรม/
โครงการของตน รวมถึงในบางกรณีก็จะเป็นผู้ให้การสนับสนุนแก่องค์การบริหารส่วนต าบลในการ
เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการต่างๆ ดังนั้น มุมมองที่เกิดขึ้นจึงสะท้อนมาจากข้อเท็จจริงที่เป็นมุมมอง
ภายนอกซึ่งสามารถน ามาใช้ในการพัฒนาวิธีการท างานให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการ
ของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการท างานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ยินดีให้ข้อมูลประกอบด้วย  
 

1) ร้อยต ารวจตรีปัญญา  จันทรสุขโข รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม 
สถานีต ารวจภูธรพุทธมณฑล 

2) นางสาววรรณรดา  เลิศลบ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 ต าบลศาลายา 
3) นายเอกรินทร์  เขียวค ารพ ผู้น าอาสาพัฒนาชุมชนอ าเภอพุทธมณฑล 
4) นายอิทธิพล  ชุมชอบ อาสาสมัครต ารวจบ้านอ าเภอพุทธมณฑล 

  ผู้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างโดยการสัมภาษณ์ด้วยค าถามปลายเปิด และท าการ
ตรวจสอบทิศทาง และความแท้จริงของข้อมูลด้วยวิธีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation) 
ซึ่งช่วยให้การวิจัยได้ข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงมากที่สุด (โยธิน  แสวงดี, 2551) 
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เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาคร้ังนี้ได้พัฒนาขึ้นมาให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
ประกอบด้วย (1) แบบสอบถาม และ (2) แบบสัมภาษณ์ โดยเคร่ืองมือดังกล่าวมีขั้นตอนการสร้าง
และพัฒนา ดังนี ้

1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
 พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ การศึกษาผลการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม 

1.1 แบบสอบถาม  
 1.1.1 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย

ข้อค าถาม 4 ส่วน ได้แก่ 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลผู้ตอบแบบสอบถาม (พนักงานองค์การบริหารส่วน
ต าบล) จ านวน 7 ข้อ ประกอบด้วย (1) สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม (2) อายุ (3) อายุงานใน
ต าแหน่งปัจจุบัน (4) ระดับการศึกษา (5) รายได้ (6) สังกัด และ (7) ต าแหน่ง  
    ส่วนที่ 2 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการน านโยบายไปปฏิบัติ  จ านวน 12 ตัวแปร 
ประกอบด้วย (1) วัตถุประสงค์และมาตรฐานนโยบาย (2) การสนับสนุนความช่วยเหลือจาก
ส่วนกลาง (3) สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การ (4) ผู้ก าหนดนโยบาย (5) กลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบ (6) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (7) ทรัพยากรในการปฏิบัติงาน (8) การสื่อสารในองค์การ     
(9) โครงสร้างขององค์การ (10) ผู้ปฏิบัตินโยบาย (11) วิธีการบริหารงาน และ (12) ภาวะผู้น า 
    ส่วนที่ 3 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (2) ด้าน
เศรษฐกิจ (3) ด้านการบริการสาธารณะ (4) ด้านสังคม (5) ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และ 
(6) ด้านการบริการจัดการที่ดี 
    ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน รวมถึงสภาพปัญหาอุปสรรค 
    ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ตัวแปรที่ใช้ในแบบสอบถามทั้งในส่วนที่ 2 และ 3 เป็น
ตัวแปรชนิดอัตราส่วน (Ratio Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์วัดของ Likert Scale โดย
เรียงล าดับการให้ค่าจากน้อยที่สุดไปยังมากที่สุด ดังนี้ (1) น้อยมาก (2) น้อย (3) ปานกลาง (4) มาก 
และ (5) มากที่สุด 

 1.1.2 แบบสอบถามส าหรับกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการท างานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ส่วน ได้แก่ 
    ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 5 ข้อ ประกอบด้วย 
(1) เพศ (2) อายุ (3) อาชีพ (4) ระดับการศึกษา และ (5) รายได้ต่อเดือน 
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    ส่วนที่ 2 ระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลใน
จังหวัดนครปฐม จ านวน 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (2) ด้าน
เศรษฐกิจ (3) ด้านการบริการสาธารณะ (4) ด้านสังคม (5) ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว และ 
(6) ด้านการบริการจัดการที่ดี 
    ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน รวมถึงสภาพปัญหาอุปสรรค 
    ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดให้ตัวแปรที่ใช้ในแบบสอบถามทั้งในส่วนที่ 2 เป็นตัวแปร 
ชนิดอัตราส่วน (Ratio Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับตามเกณฑ์วัดของ Likert Scale โดยเรียงล าดับการให้
ค่าจากน้อยที่สุดไปยังมากที่สุด ดังนี้ (1) น้อยมาก (2) น้อย (3) ปานกลาง (4) มาก และ (5) มากที่สุด 

1.2 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาเอกสาร รายงาน หนังสือ
สั่งการ แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็น
การวิจัย และเมื่อได้รับข้อมูลมากเพียงพอจึงน ามาสร้างแบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถาม
ดังกล่าวเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับข้อแนะน าและน ามาปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

1.3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษาเรียบร้อยแล้ว ไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาท าการตรวจสอบเคร่ืองมือ รวมจ านวน 
5 ท่าน ซึ่งประกอบด้วย  

 

1) รองศาสตราจารย์ ดร.วัลลภ  รัฐฉัตรานนท์  ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ 

2) พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาณี อินทน์จันทน์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงปริมาณ 
4) ดร.สมชาย  สุเทศ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ 
 5) ว่าที่ ร.ต.สมศักดิ์  เกษมวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น 

  เพื่อด าเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา โดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item – 
Objective Congruence) ซึ่งค่า IOC ในภาพรวมเท่ากับ 0.89 และรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบ
เพื่อวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นต่อไป 

1.4 การวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยน าแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) 
กับกลุ่มพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร จ านวน 30 คน และน าข้อมูล
ที่ได้มาหาค่าความเที่ยงด้วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach' Alpha Coefficient) 
ซึ่งได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.985 และรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาทราบเพื่อด าเนินการน า
แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ได้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 และ 3 คือ การศึกษาถึงสภาพปัญหา
และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐม และ 
แนวทางที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
นครปฐม โดยผู้วิจัยได้ร่างแบบสัมภาษณ์ และเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับข้อแนะน าและน ามา
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งประเด็นหลักของค าถามในการวิจัย ประกอบด้วย (1) ประเด็นปัญหาที่
เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และแนวทางที่ควรน ามาใช้ในการแก้ไขปัญหา (3) แนวทางที่เหมาะสมใน
การบริหารจัดการภารกิจ ซึ่งจะช่วยผลักดันให้การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครปฐมบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และ (4) ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การวิจัยคร้ังนี้ ผู้ศึกษาได้ใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อให้สามารถเก็บ
ข้อมูลได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือ
ในระดับสูง โดยมีวิธีการดังนี้ 

1. การรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
1.1 ผู้วิจัยขอหนังสือรับรองการเก็บข้อมูลจากมหาวิทยาลัย เพื่อส่งถึงผู้บริหารของ

องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดนครปฐม 
1.2 ผู้วิจัยจัดตั้งทีมงานวิจัย เพื่อจัดเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
1.3 ผู้วิจัยประสานกับทีมงานวิจัยในแต่ละองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อขอให้ช่วย

คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างที ่มีความรู้และเข้าใจในประเด็นการวิจัยอย่างแท้จริง โดยผู ้วิจัยก าหนด
ระยะเวลาการเก็บข้อมูลรวม 60 วัน คือ ช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2556 

1.4 ผู้วิจัยขอให้ทีมงานเก็บข้อมูลและทบทวนตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล
อย่างละเอียด เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สมบูรณ์มากที่สุดซึ่งผลจากการจัดเก็บข้อมูลพบว่า ได้แบบสอบถาม
ที่มีข้อมูลครบถ้วนและสมบูรณ์กลับคืนมาจ านวน 304 ชุด จาก 304 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 

2. การรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ 
2.1 ผู้วิจัยขอหนังสือเชิญร่วมประชุมกลุ่มย่อยและหนังสือรับรองเพื่อขอสัมภาษณ์

กลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัย  
2.2 ผู้วิจัยได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามวิธีการที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งการศึกษา

ข้อมูลเชิงคุณภาพประกอบด้วย 2 รูปแบบ คือ  
2.2.1 ถามตามหัวข้อที่ก าหนด (Close-Ended) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ก าหนดไว้ใน

วัตถุประสงค์การวิจัย  
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2.2.2 ถามโดยใช้ค าถามปลายเปิด (Open-Ended) ในกรณีที่ข้อค าถามที่เตรียมมา
อาจไม่เหมาะสมกับบริบทของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้น ผู้วิจัยจะเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างแสดงความ
คิดเห็นของตนในประเด็นที่เกี่ยวข้องอย่างเต็มที่ 

2.3 กระบวนการการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ 3 ขั้นตอน คือ  
2.3.1 ขั้นตอนที่ 1 อธิบายวัตถุประสงค์ในการวิจัยแก่กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งประเด็น

ค าถามโดยย่อ เพื่อให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจได้ตรงประเด็น  
2.3.2 ขั้นตอนที่ 2 ท าการสอบถามตามประเด็นที่ก าหนด โดยผู้วิจัยจะกล่าวน าถึง

ความเชื่อมโยงในประเด็นค าถามต่างๆ เพื่อช่วยให้เป็นแนวทางการวิเคราะห์ค าตอบให้แก่ กลุ่ม
ตัวอย่าง 

2.3.3 ขั้นตอนที่ 3 สรุปประเด็นข้อมูลที่ได้ให้กับกลุ่มตัวอย่างรับฟัง เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการตีความและความเข้าใจของผู้วิจัยมีความถูกต้อง และตรงกับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

 

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้มาจัดระเบียบ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์และสะดวกต่อการน าไป
วิเคราะห์ข้อมูล โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ค าตอบตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามข้อ 1 ถึง 4 โดยใช้ 
1.1 ค่าสถิติที่ใช้กับตัวแปรเดียว (Univariate Analysis) ซึ่งเป็นค่าสถิติพื้นฐาน (Basic 

Statistics) เพื่อ 
1.1.1 อธิบายลักษณะส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างตามแบบสอบถามในส่วนที่ 1 ซึ่ง

สถิติที่ใช้ประกอบด้วย ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percent) และค่าเฉลี่ย (Mean)  
1.1.2 บรรยายลักษณะและทิศทางของข้อมูลในส่วนที่ 2 และ 3 ซึ่งสถิติที่ใช้

ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ทั้งนี้ การแปลผลค่าเฉลี่ยของแต่ละตัวแปรนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงคะแนน และแปลความหมายไว้  
5 ช่วง โดยใช้สูตรค านวณ ดังนี้ 

 
 

 
 

 
 
   = 0.8 

5 - 1 

5 
 

ค่าพิสัย = 



 148 

 

   จากเกณฑ์ดังกล่าวได้น ามาสู่การก าหนดความหมายของปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิและระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจในแต่ละช่วง ดังนี้  
 
ตารางท่ี 11 การก าหนดความหมายของปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติ 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.21 - 5.00 เป็นปัจจัยที่มีค่าอยู่ในระดับมากที่สุด   
3.41 - 4.20 เป็นปัจจัยที่มีค่าอยู่ในระดับมาก 
2.61 - 3.40 เป็นปัจจัยที่มีค่าอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 เป็นปัจจัยที่มีค่าอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.80 เป็นปัจจัยที่มีค่าอยู่ในระดับน้อยมาก 

 
ตารางท่ี 12 การก าหนดความหมายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจ 
 

ช่วงคะแนน ความหมาย 
4.21 - 5.00 มีระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจอยู่ในระดับมากที่สุด   
3.41 - 4.20 มีระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจอยู่ในระดับมาก 
2.61 - 3.40 มีระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจอยู่ในระดับปานกลาง 
1.81 - 2.60 มีระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจอยู่ในระดับน้อย 
1.00 - 1.80 มีระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจอยู่ในระดับน้อยมาก 

 

1.2 ค่าสถิติส าหรับการวิเคราะห์หลายตัวแปร (Bivariate Analysis) และหลายตัวแปร 
(Multivariate Analysis) ประกอบด้วย 

 1.2.1 การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ (Correlation Analysis: r) เพื่อทดสอบระดับความสัมพันธ์
และทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกับปัจจัยการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ด้วยค่า Pearson Product Moment Correlation Coefficient โดยก าหนดระดับนัยส าคัญทางสถิติ
ไว้ที่ .05 

 1.2.2 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมการ
ท านายของระดับผลการปฏิบัติงานตามภารกิจกับปัจจัยการน านโยบายไปปฏิบัติโดยใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์ถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression) โดยก าหนดให้ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติไว้ที่ .05 
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2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ตามข้อ 5 และ 6 โดยมีล าดับ
ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี ้

2.1 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ์และ
สังเกตการณ์ จากกลุ่มตัวอย่างมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล 

2.2 น าข้อมูลที่ได้มาเรียบเรียงในรูปแบบของข้อความเพื่อง่ายต่อการแยกประเด็น 
2.3 ท าการวิเคราะห์และจัดแยกประเด็นตามกลุ่มของข้อมูล  
2.4 ตีความข้อมูลที่ได้โดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ 
2.5 สรุปข้อมูลที่ได้ และน าไปเปรียบเทียบทีละประเด็น 
2.6 อภิปรายผลข้อมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพื่อสร้างข้อสรุปและข้อเสนอแนะ 


