
 

บทที่ 3 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง  “การพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหมของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ” มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาการพัฒนาองคการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการจัดการภาครัฐแนวใหม ใน 2 

ประเด็น คือ (1.1) ศึกษาปจจัยการบริหารองคการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด และ (1.2) ศึกษาการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2) ศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม 

และ (3) แสวงหาแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว

ทั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัยในการศึกษา ดังน้ี 

 

วิธีการศึกษา 

 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชวิธีการวิจัยเชิงผสม (Mixed Methods Research) โดยนําวิธกีาร

วิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ ( Qualitative Research) เขามาใชในการ  

ทําวิจัยดวยหลักการผสมผสานอยางเทาเทียมกัน ( Equivalent Status Design) โดยใหเปนไป

ตามลําดับ (วิโรจน สารรัตนะ , 2545, หนา 7) ซึ่งวิธีที่นํามาใชในการวิจัยจะดําเนินการเพื่อใหได

คําตอบตามวัตถุประสงคแตละขอ โดยในวัตถุประสงคขอ 1 ผูวิจัยจะใชการวิจัยเชิงปริมาณกอน

เพื่อใหไดขอมูลตามตัวแปรที่นํามาศึกษา จากน้ันในวัตถุประสงคขอ 2 และ 3 ผูวิจัยจะใชการวิจัย

เชิงคุณภาพสําหรับการสัมภาษณเจาะลึกในประเด็นที่นาสนใจและเกี่ยวของกับวัตถุประสงคใน

การศึกษาจากกลุมตัวอยางที่คัดเลือกดวยเทคนิคและวิธีการคัดเลือกกลุมตัวอยางที่นาเชื่อถือ  
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ประชากรและกลุมตวัอยาง  

 
1. ประชากร 

กลุมประชากรในการศึกษาคร้ังนี้แบงเปน 5 กลุม เพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคใน

การวิจัย ซึ่งประกอบดวย (1) กลุมผูบริหารระดับผูกําหนดนโยบาย เปนผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ          

(2) กลุมผูบริหารระดับหัวหนางาน (3) เจาหนาที่ผูปฏิบัติ เปนผูใหขอมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

(4) กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ และ (5) กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ เปน

ผูใหขอมูลเชิงคุณภาพ  

2. กลุมตัวอยาง 

ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการศึกษาขอมูลในแตละประเด็น ดังน้ี 

2.1 การคัดเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ 

   2.1.1 ประชากรกลุมผูบริหารระดับหัวหนางาน และเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ รวม

จํานวน 619 คน ประกอบดวย ระดับชํานาญการพิเศษ (หัวหนางาน) จํานวน 86 คน ระดับชํานาญการ 

(ผูปฏิบัติ) และระดับปฏิบัติ (ผูปฏิบัติ) จํานวน 533 คน (ขอมูล ณ วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 : กลุม

บริหารทรัพยากรบุคคล สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด) 

    2.1.1.1 ผูวิจัยคํานวณหาจํานวนกลุมตัวอยางจากประชากร 619 คน ดวยสตูร

ของ Taro Yamane (1973, p. 1,088) ดังน้ี  

 

 
 

     
    

=n ขนาดของกลุมตัวอยาง 

=N ขนาดของประชากร 

=e ความคาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางซึ่งกําหนดใหเทากับรอยละ5 (0.05%) 

และเมื่อนํามาแทนคาตามสูตรจะได 

 n  =   

 

           n  = 242.98  

21 Ne
Nn

+
=

619 
1 + (619 )x(0.05)2 
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    2.1.1.2 จากประชากรเปาหมาย จํานวน 619 คน ทําใหไดขนาดกลุมตัวอยาง 

จํานวน 242.98 คน ดังน้ัน จึงใชกลุมตัวอยางในการวิจัยจํานวน 243 คน  

   2.1.2 ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster Sampling) Steven K. Thompson, 

(1990, p. 1,050-1,059) เพือ่หาจํานวนตัวอยางในแตละสาํนัก โดยกาํหนดขนาดตัวอยางตามสดัสวน 

ดวยสตูร 
 

 
 

โดยที่  n1  คือ จํานวนตัวอยาง 

Ni คือ จํานวนประชากรในแตละสํานัก  

N คือ จํานวนประชากรทั้งหมด   

n คือ จํานวนกลุมตัวอยางทั้งหมด  

 

เชน สํานักกฎหมาย  มี Ni  จํานวน 25 คน  

สํานักงาน ป.ป.ส.  มี N  จํานวน 619 คน  

สํานักงาน ป.ป.ส.  มี n  จํานวน 243 คน  

แทนคาสูตร  n1 =  (25/619) X 243 

   = 9.814 ปดเปน 10 คน 

ทําใหไดขนาดของตัวอยางในแตละสํานักดังในตารางตอไปนี้ 

 

ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางในแตละสํานัก 
 

ลําดับ สํานัก/หนวยงาน ประชากร ตัวอยาง 

1 สํานักกฎหมาย 25 10 

2 
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกัน และ

ปราบปรามยาเสพติด 
23 9 

3 สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจนยาเสพติด 13 5 

4 สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 10 4 

5 สํานักการตางประเทศ 22 8 

6 
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด

กรุงเทพมหานคร 
30 12 
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ตารางที่ 1 (ตอ) 
 

ลําดับ สํานัก/หนวยงาน ประชากร ตัวอยาง 

7 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 28 11 

8 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 28 11 

9 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 3 29 11 

10 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 4 28 11 

11 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 33 13 

12 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 6 27 11 

13 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 7 27 11 

14 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8 27 11 

15 สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 9 28 11 

16 สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 40 15 

17 สํานักปราบปรามยาเสพติด 111 43 

18 สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 40 16 

19 สํานักยุทธศาสตร 50 20 

 รวม 619 243 

 

2.2 การคัดเลือกกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางที่เปนผูใหขอมูลสําคัญ ( Key Informant) ดวยตนเอง 

สําหรับการสนทนากลุมแบบเจาะจง (Focus Group Discussion) หรือการสัมภาษณเชิงลึก รายบุคคล 

(In-Depth Interview) ตามแตกรณีและความเหมาะสมของสถานการณ เพื่อใหไดขอมูลเชิง ลึก

สําหรับการวิจัย และสนับสนุนผลการวิจัยใหมีความนาเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกลุมตัวอยาง

ประกอบดวย  

   2.2. 1 ผูบริหารระดับผูกําหนดนโยบาย ถือเปนผูที่กําหนดนโยบายและแนวทาง

สําหรับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงกําหนดวิธีการพัฒนาการทํางานใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ดังน้ัน 

จึงกลาวไดวามุมมองและแนวคิดของผูใหขอมูลจึงถือเปนแนวทางที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดจริงใน

ระดับสูง และผูบริหารระดับผูกําหนดนโยบายที่ใหขอมูล คือ นายณรงค  รัตนานุกูล ตําแหนง  

รองเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
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   2.2.2  ผูบริหารระดับหัวหนางาน เปนกลุมที่เชื่อมโยงระหวางแนวคิดของผูบริหาร

ระดับผูกําหนดนโยบายกับผลงานของเจาหนาที่ระดับปฏิบัติ ดังน้ัน จึงกลาวไดวา มุมมองและ

แนวคิดของผูใหขอมูลกลุมน้ีจึงถือเปนการผลักดันใหเกิดการนํานโยบายของผูบริหารระดับสูงไปสู

การปฏิบัติใหบรรลุผลสัมฤทธิ์น่ันเอง  และจากการประสานงานพบวาผูบริหารระดับหัวหนางาน  

ที่ยินดีใหขอมูลประกอบดวย  (1) นายพรพัฒน สุวรรณภูมิ ผูอํานวยการ สวนปฏิบัติการขาวและ

ปราบปรามยาเสพติด 3  สํานักปราบปรามยาเสพติด  (2) นายบัณฑิต  ลีลาพตะ หัวหนากลุมงาน

ปฏิบัติการขาวและปราบปรามยาเสพติด 31 สวนปฏิบัติการขาวและปราบปรามยา เสพติด 3 สํานัก

ปราบปรามยาเสพติด  และ (3) นายนิธิพัฒน  สุวรรณรัตน หัวหนากลุมงานกลัน่กรองและประสาน

การตรวจสอบ 2 สวนกลั่นกรองและประสานการตรวจสอบ สํานักตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 

   2.2.3 เจาหนาที่ระดับปฏิบัติ ซึ่งเปนกลุมที่ขับเคลื่อนนโยบายไปสู การปฏิบัติ ดังน้ัน 

มุมมองที่เกิดขึ้นจึงมาจากขอเท็จจริงในขณะนั้นที่แสดงถึงความพรอมและศักยภาพ ของสํานักงาน 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ในการดําเนินการตามนโยบายที่ไดรับมอบหมายให

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด โดยใชเทคนิควิธีการเลือกกลุมตัวอยาง ดังน้ี 

    2.2.3.1 รอบที่ 1 ใชเทคนิคสโนบอล ( Snow Ball) เพื่อคนหากลุมตัวอยางที่มี

ประสบการณ และความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอยางลึกซึ้ง โดยในรอบนี้จะคัดเลือกมา

ประมาณ 30 คน 

    2.2.3.2 รอบที่ 2 ใชชุดคําถามจํานวน 20 ขอ เปนคําถามเลือกตอบแบบใช/ไมใช 

เพื่อทดสอบความรูความเขาใจของกลุมตัวอยางที่คัดเลือกไวในรอบที่ 1 ซึ่งเปนคําถามเกี่ยวกับ การ

ปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนา

องคการภาครัฐแนวใหม โดยในรอบน้ีจะคัดเลือกผูที่ตอบไดคะแนนในลําดับสูงที่สุด และยินดีให

ขอมูลประกอบดวย (1) นายสกล พรหมสนิ และ (2) นายจารุวัฒน ทองแจง สํานักตรวจสอบทรัพยสิน

คดียาเสพติด (3) นายรุงโรจน กองรัมย และ (4) นางสาวนองนุช พันธุสิทธิเดช สํานักปราบปราม 

ยาเสพติด (5) นางสาวณัฐธิติ คงนุรัตน สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(6) นางสาวเกศสุดา หอมสุวรรณ (7) นางสาวรักติบูล เกรียงไกรชัยพร และ (8) วาที่ ร.ต.หญิง สรินทร 

โมฬีพันธ สํานักพัฒนาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สําหรับเปนผูใหขอมูลเชิงคุณภาพใน

การสนทนากลุมยอย  

   2.2.4 กลุมผูบริหารสวนราชการในพื้นที่ การเลือกพื้นที่ไดพิจารณาตามคําแนะนํา

จากสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1-9 ซึง่เปนกลุมทีก่าํหนดนโยบายและแนวทาง

สําหรับการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ และสามารถมองเห็นรอยตอในการนํานโยบายจาก

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน มุมมองที่เกิดขึ้นจึง
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มาจากขอเท็จจริงที่แสดงถึงความพรอมและศักยภาพของพื้นที่ในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด 

ตามแนวทางของสํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  และจากการสอบถาม

พบวา พื้นที่อําเภอกระทุมแบน เปนพื้นที่เปาหมายตามบัญชีรายชื่อของสํานักงาน คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ให

คําแนะนําวาเปนพื้นที่ที่สวนราชการใหความสนใจในการดําเนินกิจกรรมอยางตอเน่ือง รวมถึง 

เปนพื้นที่รอยตอระหวางจังหวัดและมีปญหายาเสพติดเขามาแพรระบาดในพื้นที่จํานวนมาก และ

จากการประสานงานพบวากลุมผูบริหารสวนราชการที่ยินดีใหขอมูลประกอบดวย (1) นายสมบูรณ  

บุญแสงทิพย นายอําเภอกระทุมแบน (2) นายบัญชา ฤทธิ์ศาสตร นายกองคการบริหารสวนตําบล

คลองมะเด่ือ และ (3) เจาหนาที่ตํารวจสถานีตํารวจภูธรกระทุมแบน จํานวน 2 คน 

   2.2.5 กลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนกลุมที่ ขับเคลื่อนนโยบาย

ไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน มุมมองที่เกิดขึ้นจึงสามารถสะทอนขอเท็จจริงที่เปนมุมมอง ภายนอก และ

สํานักงาน คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  สามารถนํามาใชในการพัฒนาวิธีการ

ปฏิบัติงานใหสอดคลองกับบริบทและความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

โดยใชเทคนิควิธีการ ดังน้ี 

    2.2.5.1 รอบที่ 1 สอบถามจากสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 

1-9 เพื่อคนหากลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชนที่เขมแข็ง โดยพิจารณาจากการใหความรวมมือ

ในการรวมจัดกิจกรรม และเปนแกนนําในการขับเคลื่อนงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดใน

พื้นที่ จํานวน 3-5 กลุม และจากการสอบถามพบวา พื้นที่อําเภอกระทุมแบน เปนพื้นที่เปาหมายตาม

บัญชีรายชื่อของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดและสาํนักงานปองกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดภาค 7 ใหคําแนะนําวาเปนพื้นที่ที่มีความเขมแข็งของเครือขายภาคประชาชน 

โดยกลุม/องคการภาคประชาชนดังกลาวไดรวมกันจัดกิจกรรมเพื่อตอตานยาเสพติดดวยตนเอง 

เนื่องจากเล็งเห็นถึงโทษภัยของปญหายาเสพติดที่ เขามาแพรระบาดในพื้นที ่

    2.2.5.2 รอบที่ 2 คัดเลือกกลุมแกนนําเครือขายภาคประชาชน ที่สมาชิกภายใน

กลุมแตละคนมีพื้นฐานใกลเคียงกัน จํานวน 5 กลุม ประกอบดวย (1) ผูนําอาสาพัฒนาชุมชนอําเภอ

กระทุมแบน (2) อาสาสมัครสาธารณสุขขั้นมูลฐานอําเภอกระทุมแบน (3) คณะกรรมการหมูบาน 

(4) อาสาพัฒนาความมั่นคงของมนุษยและสังคม และ (5) คณะกรรมการพัฒนาสตรีอําเภอกระทุมแบน 

รวมทัง้หมดจํานวน 10 คน สําหรับเปนผูใหขอมูลเชิงคุณภาพในการสนทนากลุมยอย 

  ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณกลุมตัวอยางโดยการสัมภาษณดวยคําถามปลายเปด และ    

ทําการตรวจสอบทิศทาง และความแทจริงของขอมูลดวยวิธีการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

(Triangulation) ซึ่งชวยใหการวิจัยไดขอมูลที่เปนขอเท็จจริงมากที่สุด (โยธนิ  แสวงดี, 2551) 
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เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา 

 
เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีไดพัฒนาขึ้นมาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัย 

ประกอบดวย (1) แบบสอบถาม และ ( 2) แบบสัมภาษณ โดยเคร่ืองมือดังกลาวมีขั้นตอนการสราง

และพฒันา ดังน้ี 

1. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ  

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 1 คือ การศึกษาปจจัยการบริหาร

องคการและการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด 

1.1 แบบสอบถาม ประกอบดวยขอคําถาม 4 สวน ไดแก 

   สวนที่ 1 ปจจัยสวนบุคคล จํานวน 6 ขอ ประกอบดวย ( 1) สถานภาพผูตอบ

แบบสอบถาม (2) อาย ุ(3) อายุงานในตําแหนงปจจุบัน (4) ระดับการศึกษา (5) รายได และ(6) สังกัด 

   สวนที่ 2 ปจจัยการบริหารองคการ จํานวน 3 ตัวแปร ประกอบดวย (1) วัฒนธรรม

องคการ (2) การบริหารราชการแบบมีสวนรวม และ (3) ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง  

   สวนที่ 3 การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําป จํานวน 4 มิติ ประกอบดวย ( 1) มติิ

ดานประสิทธิผล ( 2) มิติดานคุณภาพการ ใหบริการ (3) มิติดานประสิทธิภาพ และ ( 4) มิติดานการ

พัฒนาองคการ 

   ทั้งน้ี ผูวิจัยไดกําหนดใหตัวแปรที่ใชในแบบสอบถามทั้งในสวนที่ 2 และ 3 เปนตัวแปร

ชนิดอัตราสวน (Ratio Scale) โดยแบงเปน 5 ระดับ ตามเกณฑวัดของ  Likert Scale โดยเรียงลําดับ

การใหคาจากนอยที่สุดไปยังมากที่สุด ดังน้ี (1) นอยมาก (2) นอย (3) ปานกลาง (4) มาก และ (5) มากที่สุด 

   สวนที่ 4 ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน รวมถึงสภาพปญหาอุปสรรค 

1.2 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถาม ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาเอกสาร รายงาน หนังสือ

สั่งการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงการพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวของในประเด็นการ

วิจัย และเมื่อไดรับขอมูลมากเพียงพอจึงนํามาสรางแบบสอบถาม จากนั้นนําแบบสอบถามดังกลาว

เสนอตอ ผศ.ดร.ปยากร หวังมหาพร อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อรับขอแนะนําและนํามา

ปรับปรุงแกไขตอไป 
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1.3 ขั้นตอนการพัฒนาแบบสอบถาม ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามคําแนะนํา

ของคณะกรรมการที่ปรึกษาเรียบรอยแลว ไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาทําการตรวจสอบเคร่ืองมือ รวม

จํานวน 5 ทาน ซึ่งประกอบดวย  

1) รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท  ผูเชี่ยวชาญทางดานระเบียบวิธีวิจัยทาง  

สังคมศาสตร 

2) ผศ.อํานาจ วังจีน  ผูเชี่ยวชาญในดานสถิติ  

3) พล.ต.ดร.วีระ วงศสรรค  ผูเชี่ยวชาญทางดานการวิจัยเชิงปริมาณ  

4) ดร.ปกรณ  ศิริประกอบ  ผูเชี่ยวชาญทางดานการบริหารองคการ  

และการจัดการ 

5) นายพรพัฒน สุวรรณภูมิ  ผูอํานวยการการสวนปฏิบัติการขาวและปราบปราม  

ยาเสพติด 3 สํานักปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

  เพื่อดําเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา โดยใชเทคนิค IOC (Index of Item - 

Objective Congruence) ซึ่งคา IOC ในภาพรวมเทากับ 0.88 และรายงานใหคณะกรรมการที่ปรึกษา

ทราบเพื่อวิเคราะหหาความเชื่อมั่นตอไป 

1.4 การวิเคราะหหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-Test) 

กับเจาหนาที่ระดับปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด บางสวนที่

กันไวสําหรับทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 30 คน และนําขอมูลที่ไดมาหาคาความเที่ยงดวยสูตร

สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach' Alpha Coefficient) ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .958 

และรายงานใหคณะกรรมการที่ปรึกษาทราบเพื่อนําแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม

ตัวอยางในการวิจัยตอไป 

2. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

  พัฒนาขึ้นมาเพื่อใหไดขอมูลตามวัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3 คือ การศึกษาปญหาและ

อุปสรรคในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตาม

แนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม และการแสวงหาแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายใน

การบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไว โดยผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนในการพัฒนาเคร่ืองมือ ดังน้ี 

2.1 เมื่อวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติที่ตอบวัตถุประสงคในการวิจัยเรียบรอย

แลว ไดมีการพิจารณาประเด็นที่นาสนใจในตัวแปรตนและตัวแปรตามที่มีปฏิสัมพันธกันใน

ระดับสูง เพื่อนํามาสรางแบบสัมภาษณสําหรับเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ 



 167 

2.2 นํารางแบบสัมภาษณเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อรับขอแนะนําและนํามา

ปรับปรุงแกไขตอไป ซึ่งประเด็นหลักของคําถามในการวิจัย ประกอบดวย ( 1) ขอคิดเห็นเกี่ยวกับ

ขอมูลที่คนพบในเชิงปริมาณของแตละตัวแปร (2) ประเด็นปญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน และ

แนวทางที่ควรนํามาใชในการแกไขปญหา (3) ปจจัยผลักดันที่คาดวานาจะชวยใหการปฏิบัติราชการ

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดบรรลุผลสัมฤทธิ์ (4) ขอเสนอแนะ

และความคิดเห็นที่มีตอแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐแนวใหม  

 

วธีิการรวบรวมเก็บขอมูล 

 
การวิจัยคร้ังน้ี ผูศึกษาไดใชวิธีการเก็บขอมูลที่มีความหลากหลาย เพื่อใหสามารถเก็บ

ขอมูลไดอยางสอดคลองและเหมาะสมกับบริบท เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณและมีความนาเชื่อถือใน

ระดับสูง โดยมีวิธีการดังน้ี 

1. การรวบรวมขอมูลเชิงปริมาณ 

1.1 ผูวิจัยขอหนังสือรับรองการเก็บขอมูลจากมหาวิทยาลัย เพื่อสงถึงผูบริหารของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

1.2 ผูวิจัยจัดต้ังทีมงานวิจัยในแตละสํานัก เพื่อประสานงานกับเจาหนาที่ของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดสําหรับการตอบแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

1.3 ผูวิจัยประสานกับทีมงานวิจัยในแตละสํานักเพื่อขอใหชวยคัดเลือกกลุมตัวอยางที่

มีความรูและเขาใจในประเด็นการวิจัยอยางแทจริง  โดยผูวิจัยกําหนดระยะเวลาการเก็บขอมูลรวม 

30 วัน คือ ชวงเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554  

1.4 ผูวิจัยขอใหทีมงานเก็บขอมูลและทบทวนตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล

อยางละเอียด เพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณมากที่สุด  ซึ่งผลจากการจัดเก็บขอมูลพบวา ไดแบบสอบถาม

ที่มีขอมูลครบถวนและสมบูรณ กลับคืนมาจํานวน 240 ชุด จาก 243 ชุด คิดเปนรอยละ 98.76 

2. การรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ 

2.1 ผูวิจัยขอหนังสือเชิญรวมประชุมกลุมยอยและหนังสือรับรองเพื่อขอสัมภาษณ

กลุมตัวอยางจากมหาวิทยาลัย  

2.2 ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมตัวอยางตามวิธีการที่ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งการศึกษา

ขอมูลเชิงคุณภาพประกอบดวย  2 รูปแบบ คือ  
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2.2.1 ถามตามหัวขอที่กําหนด ( Close-Ended) เพื่อใหไดขอมูลที่กําหนดไวใน

วัตถุประสงคการวิจัย  

2.2.2 ถามโดยใชคําถามปลายเปด ( Open-Ended) ในกรณีที่ขอคําถามที่เตรียมมา

อาจไมเหมาะสมกับบริบทของกลุมตัวอยาง ดังน้ัน ผูวิจัยจะเปดโอกาสใหกลุมตัวอยางแสดงความ

คิดเห็นของตนในประเด็นที่เกี่ยวของอยางเต็มที่ 

2.3 กระบวนการการรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดกําหนดไว 3 ขั้นตอน คือ  

2.3.1 ขั้นตอนที่ 1 อธิบายวัตถุประสงคในการวิจัยแกกลุมตัวอยาง รวมทั้งประเด็น

คําถามโดยยอ เพื่อใหกลุมตัวอยางมีความเขาใจไดตรงประเด็น  

2.3.2 ขั้นตอนที่ 2 ทําการสอบถามตามประเด็นที่กําหนด โดยผูวิจัยจะกลาวนําถึง

ความเชื่อมโยงในประเด็นคําถามตางๆ เพื่อชวยใหเปนแนวทางการวิเคราะหคําตอบใหแกกลุม

ตัวอยาง  

2.3.3 ขั้นตอนที่ 3 สรุปประเด็นขอมูลที่ไดใหกับกลุมตัวอยางรับฟง เพื่อใหมั่นใจ

วาการตีความและความเขาใจของผูวิจัยมีความถูกตอง และตรงกับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง  

 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 
ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาจัดระเบียบ เพื่อความถูกตองสมบูรณและสะดวกตอการนําไป

วิเคราะหขอมูล โดยทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาปจจัยการบริหารองคการและการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์

ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ดวยการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ

โดยใช 

1.1 คาสถิติที่ใชกับตัวแปรเดียว ( Univariate Analysis) ซึ่งเปนคาสถิติพื้นฐาน ( Basic 

Statistics) เพื่อ 

1.1.1 อธิบายลักษณะของปจจัยสวนบุคคลตามแบบสอบถามในสวนที่ 1 ซึ่งสถิติที่ใช 

ประกอบดวย คาความถี่ (Frequency) รอยละ (Percent) และคาเฉลี่ย (Mean)  

1.1.2 บรรยายลักษณะและทิศทางของขอมูลในสวนที่ 2 และ 3 ซึ่งสถิติที่ใช

ประกอบดวย คารอยละ (Percent) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

ทั้งน้ีการแปลผลคาเฉลี่ยของแตละตัวแปรน้ัน ผูวิจัยไดกําหนดชวงคะแนน และแปลความหมายไว  

5 ชวง โดยใชสูตรคํานวณ ดังน้ี 
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  = 0.8 
 

   จากเกณฑดังกลาวไดนํามาสูการกําหนดความหมายของตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

ในแตละชวง ดังน้ี  

 

ตารางที่ 2 การกําหนดความหมายของตัวแปรตน 

 

ชวงคะแนน ความหมาย 

4.21 - 5.00 เปนปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีคาอยูในระดับมากที่สุด   

3.41 - 4.20 เปนปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีคาอยูในระดับมาก 

2.61 - 3.40 เปนปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีคาอยูในระดับปานกลาง 

1.81 - 2.60 เปนปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีคาอยูในระดับนอย 

1.00 - 1.80 เปนปจจัยในการปฏิบัติงานที่มีคาอยูในระดับนอยมาก 

 

ตารางที่ 3 การกําหนดความหมายของตัวแปรตาม 

 

ชวงคะแนน ความหมาย 

4.21 - 5.00 มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมากที่สุด   

3.41 - 4.20 มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอยูในระดับมาก 

2.61 - 3.40 มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอยูในระดับปานกลาง 

1.81 - 2.60 มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอย 

1.00 - 1.80 มีผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานอยูในระดับนอยมาก 

 

 

5 - 1 

5 

 

คาพิสัย =  
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1.2 คาสถิติสําหรับการวิเคราะหหลายตัวแปร ( Bivariate Analysis) และหลายตัวแปร 

(Multivariate Analysis) ประกอบดวย  

 1.2.1 การวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis: r) เพื่อทดสอบระดับความ  

สัมพันธและทิศทางของความสัมพันธระหวาง ปจจัยการบริหารองคการกับการบริหารแบบมุง

ผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  ดวยคา Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient โดยกําหนดนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 1.2.2 การวิเคราะหถดถอยพหุ ( Multiple Regression Analysis) เพื่อทดสอบสมการ

ทํานายของปจจัยการบริหารองคการกับการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหถดถอยพหุแบบขั้นตอน ( Stepwise 

Multiple Regression) โดยกําหนดใหระดับนัยสําคัญทางสถิติไวที่ .05 

2. วัตถุประสงคขอที่ 2 และ 3 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแนวทางการพัฒนาองคการภาครัฐ

แนวใหม และการแสวงหาแนวทางที่สําคัญในการพัฒนาวิธีการปฏิบัติราชการของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหบรรลุเปาหมายในการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ท่ี

กําหนดไว ดวยการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

2.1ผูวิจัยนําขอมูล ที่ไดจากการจดบันทึกและบันทึกเสียงในการสัมภาษณ  และ

สังเกตการณ จากกลุมตัวอยางมาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล  

2.2 นําขอมูลที่ไดมาเรียบเรียงในรูปแบบของขอความเพื่องายตอการแยกประเด็น 

2.3 ทําการวิเคราะหและจัดแยกประเด็นตามกลุมของขอมูล  

2.4 ตีความขอมูลที่ไดโดยเปรียบเทียบกับทฤษฎีหลักที่นํามาใชในการวิเคราะห 

2.5 สรุปขอมูลที่ได และนําไปเปรียบเทียบทีละประเด็น 

2.6 อภิปรายผลขอมูลตามทฤษฎีและปรากฏการณ เพื่อสรางขอสรุปและขอเสนอแนะ 
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