
บทท่ี 4  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ในการด าเนินการศึกษาศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา ในครั้งน้ี ใช้ระเบียบวิธี 
วิจัยแบบผสมผสาน (Mixed methods) ระหว่างระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative method) 
กับระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative method)   
 

1. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมำณ (Quantitative method) 
 

2.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
1) ประชำกร  ที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ ผู้ประกอบการค้าที่ตลาดโรงเกลือ

จ านวน 3,500 คน (ร้าน/แผง) (ส านักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว, 2553: 82) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) 
ผู้ประกอบการค้าคนไทย จ านวน 1,472 คน และ (2) ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา จ านวน 2,028 คน 

2)  กลุ่มตัวอย่ำง ในการศึกษาครั้งน้ี ใช้การค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละ
กลุ่มจากสูตรยามาเน่ (Yamane, 1970 อ้างใน ประคอง กรรณสูต, 2542) และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
         

สูตร 

2)e(N+1
N=n  

เมื่อ   
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
N = จ านวนประชากร 
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ (= .05) 

แทนค่าสูตร 

2(.05)500,31

3,500
n


  

= 306.34 คน = 306 คน 
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ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ค านวณได้เท่ากับ 306 คน แล้วน าไปค านวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่ างผู้ประกอบการค้ าคนไทย และ (2) ผู้ประกอบการค้ าคนกัมพูชา ด้วยการ เทียบ
บัญญัติไตรยางศ์ โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างแต่ละกลุ่มที่ค านวณได้ ดังแสดงในตารางที่ 4.1  
 

ตำรำงที่ 4.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามกลุ่มผู้ประกอบการค้า 
 

กลุ่ม กลุ่ม ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง (คน) 

1 ผู้ประกอบการค้าคนไทย 1,472 128 
2 ผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา 2,028 178 

รวม 3,500 306 
 

2.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล  
   เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม  มีวิธีการสร้างและ

ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ดังน้ี 
1)  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถาม จากต ารา เอกสาร และ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดขอบเขตเน้ือหาในแต่ละข้อค าถามเกี่ยวกับศักยภาพการบริหาร
จัดการท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและบริการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วตามแนว
วัตถุประสงค์ของการศึกษา   

2) แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบประเมิน
ค่า 5 ระดับตามแบบของลิเคิร์ต (Likert’s five-point rating scale) และปลายเปิด แบ่งออกเป็น 5 
ตอน คือ 

ตอนที่ 1  เป็นข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2  เป็นข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการท้องถิ่น

ของ อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการ 
ตอนที่ 3   เป็นค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น

ด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ตอนที่ 4  เป็นค าถามความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น

ด้านบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
ตอนที่ 5  เป็นข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารจัดการท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและ

บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 
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การให้คะแนนข้อค าถามตอนที่ 2 แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
5 คะแนน หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นมาก 
3 คะแนน หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นน้อย 
1 คะแนน หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นน้อยที่สุด 

การให้คะแนนข้อค าถามตอนที่ 3 และตอนที่ 4  แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
5 คะแนน หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพมาก 
3 คะแนน หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพน้อย 
1 คะแนน หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพน้อยที่สุด 

3) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ของเน้ือหา การใช้ภาษา ตลอดจนข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง  

4) น าแบบสอบถามที่ได้รับการแนะน าแก้ไขจากอาจารย์ที่ปรึกษา มาแก้ไข
ปรับปรุง   

5) การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงจากการหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องแล้วไปทดลองใช้กับประชากรทั้ง 2 กลุ่ม ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 
จ านวน 30 คน เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น  โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่า (Alpha coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach) (ประคอง กรรณสูต, 2542: 34) ซึ่งพบว่ามีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ .946 

6) น าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาเขมร เพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้ประกอบการค้าที่เป็นคนกัมพูชาได้มีโอกาสเลือกตอบ
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาเขมร ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ี จะใช้แบบสอบถาม 3 ชุด คือ ชุดภาษาไทย 
ชุดภาษาอังกฤษ และ ชุดภาษาเขมร  

2.3   กำรรวบรวมข้อมูล  
ผู้ศึกษาและผู้ช่วยผู้ศึกษา (ที่ได้รับการแนะน าจากผู้ศึกษาเป็นอย่างดีแล้ว) เป็นผู้น า

แบบสอบถามไปให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม และไปรับแบบสอบถามกลับด้วยตัวเอง 
2.4  กำรวิเครำะห์ข้อมูล  

   น าแบบสอบถามที่รับกลับคืนมาตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะฉบับที่ตอบค าถาม
สมบูรณ์ทุกข้อมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) 
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2.5  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล   
1) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถามใช้วิธีการหาค่าร้อยละ 
2) การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากการบริหารจัดการท้องถิ่นของ 

อบจ. สระแก้ว ทางด้านเศรษฐกิจและด้านบริการใช้วิธีการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ย ของประคอง กรรณสูต (2542: 73)   ดังน้ี 

4.50-5.00 หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นมากที่สุด  
3.50-4.49 หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นมาก  
2.50-3.49 หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง ได้รับประโยชน์จากการบริหารจัดการท้องถิ่นน้อยที่สุด  

3) การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและบริการกับกับประเทศกัมพูชา 
ใช้วิธีการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยใช้เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยของประคอง 
กรรณสูต (2542: 73)   ดังน้ี 

4.50-5.00 หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพมากที่สุด     
3.50-4.49 หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพมาก 
2.50-3.49 หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพน้อย 
1.00-1.49 หมายถึง การบริหารจัดการท้องถิ่นมีศักยภาพน้อยที่สุด 

4) การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพการบริหารจัดการ
ท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจและบริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นผู้ประกอบการค้าคนไทยกับผู้ประกอบการค้าคนกัมพูชา ใช้การวิเคราะห์โดยการหาค่าที (t-test)  

5) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยพยากรณ์ที่ส่งผลต่อศักยภาพ
การบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทางด้านเศรษฐกิจและบริการ 
โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s coefficient correlation) และใช้
เกณฑ์การแปลผล ดังน้ี 

ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตั้งแต่ 0-.29 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับต่ า 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตั้งแต่ .30-.69 หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ในระดับ
ปานกลาง 
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ตั้งแต่ .70 หรือสูงกว่า หมายถึง มีความสัมพันธ์อยู่ใน
ระดับสูง 
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6) การวิเคราะห์หาอิทธิพลของปัจจัยที่มีศักยภาพต่อการบริหารจัดการท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วด้านเศรษฐกิจและบริการ โดยใช้วิธีการวิเคราะห์การถดถอย
พหุคูณ (Multiple regression analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise method) โดยการหาความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระทั้งหมดจากการค านวณหาค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression Coefficient) 
ตามสมการ ดังน้ี 
 

kk2211 x...bxbxbay   
                   เมื่อ  
                          y   =  ค่าของตัวแปรตาม (Dependent variable) ได้แก่ ศักยภาพในการบริหาร

จัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้าน
เศรษฐกิจและบริการกับประเทศกัมพูชา  

ix  = ค่าของตัวแปรอิสระ (Independent variable) ได้แก่ ตัวแปรพยากรณ์ที่ส่งผล
ต่อศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วทางด้านเศรษฐกิจ (x1-x10) และด้านบริการ (x11-x20) 

a = ค่าคงที่ (Constant) ของสมการถดถอย 

ib  = ค่าสัมประสิทธ์ิการถดถอย (Regression coefficient) ของตัวแปรอิสระ ตัวที่ i (x1)   
k = จ านวนตัวแปรอิสระที่ใช้ในสมการถดถอย แบ่งเป็น  2 ด้าน คือ 

1) ตัวแปรอิสระด้านเศรษฐกิจ จ านวน 10 ตัวแปร ได้แก่             
x1 = ด้านการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา 
x2 = ด้านระบบขนส่งสินค้าขาเข้า-ขาออก 
x3 = ด้านการจัดต้ังตลาดกลาง  
x4 = ด้านการจัดการตลาดโรงเกลือ 
x5 = ด้านการจัดการสินค้าขาเข้าจากประเทศกัมพูชา 
x6 = ด้านสินค้าอุตสาหกรรม 
x7 = ด้านสินค้าพืชเศรษฐกิจ 
x8 = ด้านการพาณิชย์ 
x9 = ด้านการจัดการการเงินการคลัง 
x10 = ด้านการจัดเก็บภาษีอากรและรายได้จากกิจการทอ้งถิ่น 

2) ตัวแปรอิสระด้านบริการ จ านวน 10 ตัวแปร ได้แก่ 
x11 = ด้านการให้บริการของ อบจ. สระแก้ว 
x12 = ด้านสังคมสงเคราะห์ 
x13 = ด้านการขนส่งมวลชนและวิศวกรรมจราจร 
x14 = ด้านดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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x15 = ด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
x16 = ด้านสิ่งแวดล้อมและมลพิษ 
x17 = ด้านสาธารณูปโภค 
x18 = ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
x19 = ด้านการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
x20 = ด้านการท่องเที่ยว 

 

2. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภำพ (Qualitative method)      
 

ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการวิจัยครั้งน้ี ใช้การวิจัยเอกสาร (Document research) เป็น
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data analysis) และการสังเคราะห์ข้อมูล (Data synthesis) ที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและ
บริการกับประเทศกัมพูชา โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  

ตอนที่ 1  กำรวิเครำะห์กำรบริหำรจัดกำรของ อบจ. สระแก้วตำมอ ำนำจหน้ำที่ 
การวิเคราะห์การบริหารจัดการของ อบจ. สระแก้ว ตามอ านาจหน้าที่  เป็นการ

วิเคราะห์อ านาจหน้าที่ของ อบจ. สระแก้ว  ตามมาตรา 17 และ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 

ตอนที่ 2  กำรวิเครำะห์ศักยภำพในกำรบริหำรจัดกำรท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้ว  
เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่นของ อบจ. สระแก้วจาก

เอกสารที่เป็นทางการของ อบจ. สระแก้ว และเอกสารที่เป็นทางการจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่สัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจและ
บริการกับประเทศกัมพูชา โดยใช้การวิเคราะห์แบบสว็อต (SWOT Analysis)  
 

 
 

        


