
 

บทท่ี 3 

ระเบียบวธีิวจิยั 

 

การศึกษาเร่ือง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวดัราชบุรี”มี                

วตัถุประสงคด์งัน้ี 

1. ศึกษาสภาพปัญหาของเสน้ทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย 

– พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี   

2. ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน และการมี

ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลใน

เขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

4. ศึกษาปัจจยัที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา      

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี   

ซ่ึงผูว้จิยัมีวิธีดาํเนินการวิจยั  ดงัน้ี  

 

รูปแบบการวจิยั 

 

ผูว้ิจัยใชรู้ปแบบการศึกษาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) กล่าวคือใช้

วิธีการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) สําหรับการเข้าถึงข้อมูลพ้ืนฐานเบ้ืองต้นของ

ประชาชนและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลในเร่ืองการมีส่วนร่วมในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และใชว้ิธีการวิจยัเชิง

คุณภาพ (Qualitative  Research) ในลกัษณะของการสมัภาษณ์เชิงลึก (In – Depth Interview) สาํหรับ

การเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวกับสภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบค้ายาเสพติดในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดยผูว้จิยัทาํการเกบ็ขอ้มลูเชิงปริมาณก่อนเพ่ือให้

ไดข้อ้มลูในภาพกวา้งของชุดตวัแปรท่ีส่งผลต่อกนัแลว้นาํเสนอผลการวิเคราะห์แบบสถิติพรรณนา 

(Descriptive Statistics) (วิชิต  อู่อน้ และ อาํนาจ วงัจีน, 2550, หน้า 67) จากนั้นจึงใชก้ารวิจยัเชิง

คุณภาพสาํหรับเจาะลึกในประเด็นท่ีน่าสนใจ เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีน่าเช่ือถือและมีนํ้ าหนักในการนาํ
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ขอ้มูลไปสู่การวิเคราะห์เพ่ิมมากข้ึน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิจยัทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเป็น 

การตอบคาํถามการวิจยัและวตัถุประสงค์การวิจัยในข้อท่ี 1 และข้อท่ี 2 แลว้จึงนาํเสนอผลการ

วเิคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) สรุปผลอภิปรายผล และเสนอแนะขอ้มูล

ต่อไป 

 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

 

 กลุ่มประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 1) กลุ่มประชากรท่ีเป็น

ผูบ้ริหารและสมาชิกขององค์การบริหารส่วนตาํบล และ 2) กลุ่มประชากรท่ีเป็นประชาชน โดยมี

รายละเอียด ดงัน้ี   

1. ประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

    ประชากรกลุ่มท่ี 1 เป็นผูบ้ริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล ที่อยู่เขตพ้ืนท่ี

ชายแดน ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี พ้ืนท่ีดงักล่าวมีจาํนวน 4 ตาํบล ประกอบดว้ย 

ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบลป่าหวาย ตาํบลท่าเคย และตาํบลตะนาวศรี มีจาํนวนประชากรท่ีใชใ้นงานวิจยั

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพรวมทั้งส้ิน 90 คน (ขอ้มลูจากศนูยข์อ้มลูประเทศไทย ณ เดือนกรกฎาคม 

2555, ออนไลน์, 2012) โดยจาํแนกออกไดด้งัน้ี 

    1.1 ประชากรสาํหรับการวจิยัเชิงปริมาณ 

           ประชากรสาํหรับการวิจยัเชิงปริมาณ ประกอบดว้ย รองนายกองค์การบริหารส่วน

ตาํบล 8 คน ปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 4 คน และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 74 คน รวม

เป็น 86 คน 

    1.2  ประชากรสาํหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ 

           ประชากรสาํหรับการวจิยัเชิงคุณภาพ ประกอบดว้ย นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 

4  คน ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 1  แสดงประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลทั้งงานวจิยั 

เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 

องค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 

นายก

องค์การ

บริหาร

ส่วนตาํบล 

รองนายก

องค์การ

บริหาร

ส่วนตาํบล 

ปลดั

องค์การ

บริหาร

ส่วนตาํบล 

สมาชิก

องค์การ

บริหาร

ส่วนตาํบล 

รวม 

ตาํบลสวนผึง้   1 2 1 16 20 

ตาํบลป่าหวาย 1 2 1 18 22 

ตาํบลท่าเคย   1 2 1 26 30 

ตาํบลตะนาวศรี   1 2 1 14 18 

รวม 4 8 4 74 90 
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2. ประชากรท่ีเป็นประชาชน   

     ประชากรกลุ่มท่ี 2 เป็นประชาชนท่ีอยู่เขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง 

จงัหวดัราชบุรี พ้ืนท่ีดงักล่าวมี 4 ตาํบล ประกอบดว้ย ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบลป่าหวาย ตาํบลท่าเคย และ

ตาํบลตะนาวศรี มีจาํนวนหมู่บา้นทั้งหมด 37 หมูบ่า้น จาํนวนประชากร 32,306 คน (ขอ้มูลจากศูนย์

ขอ้มลูประเทศไทย ณ เดือนกรกฎาคม 2555, ออนไลน์, 2012) ซ่ึงมีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 2 แสดงประชากรท่ีเป็นประชาชนตาํบลสวนผึ้ง 

 

 

กลุ่มประชากร 

ตาํบลสวนผึง้ 

จาํนวนประชากรตาํบลสวนผึง้ 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 

หมู่ที่ 1 195 148 343 

หมู่ที่ 2 585 480 1,065 

หมู่ที่ 3 1,610 1,485 3,095 

หมู่ที่ 4 183 177 360 

หมู่ที่ 5 445 437 882 

หมู่ที่ 6 331 286 617 

หมู่ที่ 7 999 986 1,985 

หมู่ที่ 8 1,306 1,191 2,497 

รวม 5,654 5,190 10,844 
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ตารางที่ 3   แสดงประชากรท่ีเป็นประชาชนตาํบลป่าหวาย 

 

 

กลุ่มประชากร 

ตาํบลป่าหวาย 

จาํนวนประชากรตาํบลป่าหวาย 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 

หมู่ที่ 1 135 139 274 

หมู่ที่ 2 336 315 651 

หมู่ที่ 3 558 542 1,100 

หมู่ที่ 4 400 374 774 

หมู่ที่ 5 395 359 754 

หมู่ที่ 6 191 174 365 

หมู่ที่ 7 205 204 409 

หมู่ที่ 8 212 201 413 

หมู่ที่ 9 326 348 674 

รวม 2,758 2,656 5,414 
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ตารางที่ 4   แสดงประชากรท่ีเป็นประชาชนตาํบลท่าเคย 

 

 

กลุ่มประชากร 

ตาํบลท่าเคย 

จาํนวนประชากรตาํบลท่าเคย 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 

หมู่ที่ 1 39 52 91 

หมู่ที่ 2 288 273 561 

หมู่ที่ 3 345 314 659 

หมู่ที่ 4 358 356 714 

หมู่ที่ 5 100 115 215 

หมู่ที่ 6 264 260 524 

หมู่ที่ 7 250 254 504 

หมู่ที่ 8 282 319 601 

หมู่ที่ 9 392 362 754 

หมู่ที่ 10 360 337 697 

หมู่ที่ 11 363 352 715 

หมู่ที่ 12 112 124 236 

หมู่ที่ 13 123 127 250 

รวม 3,276 3,245 6,521 
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ตารางที่ 5   แสดงประชากรท่ีเป็นประชาชนตาํบลตะนาวศรี 

 

 

กลุ่มประชากร 

ตาํบลตะนาวศรี 

จาํนวนประชากรตาํบลตะนาวศรี 

 

ชาย 

 

หญิง 

 

รวม 

หมู่ที่ 1 965 849 1,814 

หมู่ที่ 2 593 507 1,100 

หมู่ที่ 3 806 765 1571 

หมู่ที่ 4 775 693 1,468 

หมู่ที่ 5 789 637 1,426 

หมู่ที่ 6 1,003 906 1,909 

หมู่ที่ 7 121 118 239 

รวม 5,052 4,475 9,527 

 

กลุ่มตวัอย่าง 

 

การศึกษาคร้ังน้ีแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ระดบั ไดแ้ก่ การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษา

เชิงคุณภาพ  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละกลุ่มประชากรจึงต้องแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาเชิงปริมาณและกลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ  ดงัน้ี 

  1. กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาวจิยัเชิงปริมาณ 

      การสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาเชิงปริมาณ ใชก้ารสุ่มตวัอยา่งแบบสามขั้นตอน คือ   

ขั้นที่  1 เลือกพ้ืนท่ีท่ีใช้เป็นตัวอย่างในการศึกษา ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง  

(Purposive Sampling) ซ่ึงเขตพ้ืนท่ีท่ีศึกษาไดแ้ก่จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 10 อาํเภอ ประกอบดว้ย 

1) อาํเภอเมือง 

2) อาํเภอบา้นโป่ง 

3) อาํเภอดาํเนินสะดวก 

4) อาํเภอปากท่อ 

5) อาํเภอวดัเพลง 

6) อาํเภอโพธาราม 
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7) อาํเภอสวนผึ้ง 

8) อาํเภอบา้นคา 

9) อาํเภอจอมบึง 

10) อาํเภอบางแพ 

  ในการศึกษาคร้ังน้ีผูว้ิจ ัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง โดยเลือกพ้ืนที่จาํนวน 1 

อาํเภอ คือ อาํเภอสวนผึ้ งซ่ึงเป็นพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า จังหวัดราชบุรี จํานวน 4 ตําบล  

ประกอบดว้ย 1) ตาํบลสวนผึ้ง 2) ตาํบลป่าหวาย  3) ตาํบลท่าเคย 4) ตาํบลตะนาวศรี และเลือก

จาํนวนประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล สาํหรับใชใ้นการวิจยัเชิง

ปริมาณ ประกอบดว้ย 

  1.1  ผูด้าํรงตาํแหน่ง รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  8 คน ปลดัองค์การบริหารส่วน

ตาํบล 4 คน และสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล 74  คน รวมเป็น 86  คน 

  1.2  ประชากรท่ีเป็นประชาชน จาํนวน 32,306 คน  

  ขั้นที่  2 สุ่มตัวอย่างแทนผูบ้ริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  และประชาชน

อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดว้ยวิธีการสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Sample Random Sampling) 

โดยผูว้ิจยัแจกแจงประชากรโดยแยกเก็บขอ้มลูแต่ละตาํบล ดงัน้ี 

1)   กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นผูบ้ริหารและสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

 กลุ่มตัวอย่างผูบ้ริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล  ประกอบดว้ย    

ผูด้าํรงตาํแหน่ง รองนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปลดัองค์การบริหารส่วนตาํบล และสมาชิก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 ตาํบล ไดแ้ก่ ตาํบลสวนผึ้ง ตาํบลป่าหวาย ตาํบลท่าเคย  และ

ตาํบลตะนาวศรี จาํนวนทั้งส้ิน 70 คน   

   2)  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชน 

   กลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นประชาชน ผูอ้าศยัอยู่ในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี โดย

ใชว้ิธีการสุ่มตวัอย่างบุคคลท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละครัวเรือนในเขตพ้ืนท่ี 4 ตาํบล ได้แก่ ตาํบล

สวนผึ้ง ตาํบลป่าหวาย ตาํบลท่าเคย และตาํบลตะนาวศรี จาํนวนทั้งส้ิน 380  คน     

               มีรายละเอียดดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 6   แสดงการลาํดบัการสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาเชิงปริมาณขั้นตอนท่ี 1 และ 2 

 

  ผูว้ิจยัเลือกกลุ่ม 1) กลุ่มผูบ้ริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาํบล  และ 2) กลุ่ม

ประชาชน จาํนวน 4 ตาํบล ในอาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี คาํนวณจากสูตรการคาํนวณขนาดของ

กลุ่มตวัอย่างแบบเจาะจงดว้ยวิธีการกาํหนดขนาดตวัอย่างของ S. K. Thomson (2002) ท่ีระดบั

ความเช่ือมัน่ 95% ค่าความคลาดเคล่ือน (e) เท่ากบั 0.05 สัมประสิทธ์ิความผนัแปรของประชากร 

(CV) เท่ากบั 0.5 ดงัสูตร 

                              n = 1
e2

Z2 (CV)2 +
1
N

 

 

โดยท่ี  n  คือ  จาํนวนตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

  N  คือ จาํนวนประชากรท่ีใชว้ิจยั 

  Z  คือ ค่าปกติมาตรฐานท่ีไดจ้ากการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน 

  e  คือ  ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้

  CV คือ ค่าสมัประสิทธ์ิความแปรผนั 

 

 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวนอําเภอในจังหวัด

ราชบุรี 

จํานวนประชากร 

(สุ่มตัวอย่างข้ันที่ 1) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

(สุ่มตัวอย่างข้ันที่ 2) 

ประชากร 

(แห่ง) 

ตัวอย่าง 

(แห่ง) 

ประชากร

จํานวน 10 

อําเภอ 

(คน) 

ประชากร 

อําเภอ 

สวนผึ้ง 

(คน) 

ประชากร

อําเภอ 

สวนผึ้ง 

(คน) 

ตัวอย่าง 

(คน) 

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย 

กลุ่มที่ 1 

ผู้บริหารและสมาชิก

องค์การบริหารส่วน

ตาํบล  

   

    10 

 

1 

 

850 

 

86 

 

86 

 

70 

 

กลุ่มที่ 2 ประชาชน   

 

10 

 

 

1 

 

842,684 

 

32,306 

 

32,306 

 

380 
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แทนค่ากลุ่มตวัอย่างผู้บริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล   

n =
1

0.052
1.962 (0.5)2 +

1
86

 

 

      =   70.27 

      =   70 

แทนค่ากลุ่มตวัอย่างประชาชน 

n =
1

0.052
1.962 (0.5)2 +

1
32,306

 

 

      =   379.65 

      =   380 

 

 ผลจากการคาํนวณจากสูตรกาํหนดตัวอย่างตามสัดส่วน ทาํให้ได้กลุ่มตัวอย่างท่ีเป็น

ผูบ้ริหารและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 70 คน และกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นประชาชน 

จาํนวน 380 คน รวมทั้งส้ิน 450 คน ในส่วนของกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูบ้ริหารและสมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตาํบล จาํนวน 70 คนนั้น ผูว้ิจยัจะแจกแบบสอบถามครบทุกคน ส่วนกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

ประชาชน จาํนวน 380 คน ผูว้จิยัใชว้ธีิจาํแนกกลุ่มตวัอยา่งตามขั้นตอนต่อไป 

  ขั้นที่  3 การสุ่มตัวอย่าง ประชาชน จํานวน 380 คน ผูว้ิจัยใช้วิธีการแบบแบ่งชั้นภูมิ  

(Stratified Sampling) โดยการหาขนาดตวัอยา่งของชั้นภูมิท่ีเป็นสัดส่วนกบัจาํนวนทั้งหมดในชั้น

ภูมินั้นๆ (Proportional to Size) เพ่ือหาจาํนวนตวัอยา่งในแต่ละตาํบล โดยใชสู้ตร  

  

      n1 = N1
N

  x n 
 

โดยท่ี  

   n1   =   จาํนวนตวัอยา่ง 

   Ni    =   จาํนวนประชากรในแต่ละประเภท 

   N     =   จาํนวนประชากรทั้งหมด 

   n      =   จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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ทาํใหไ้ดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นจาํนวนประชาชน ดงัตารางต่อไปน้ี 

 

ตารางที่ 7   แสดงการลาํดบัการสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาเชิงปริมาณขั้นตอนท่ี 3 จาํนวน 

ตวัอยา่งในแต่ละตาํบล   

 

องค์การบริหาร

ส่วนตาํบล 

ประชากร 

(คน) 

กลุ่มตวัอย่าง 

(คน) 

ตาํบลสวนผึง้   10,844 127 

ตาํบลป่าหวาย 5,414 64 

ตาํบลท่าเคย   6,521 77 

ตาํบลตะนาวศรี   9,527 112 

รวม 32,306   380 

 

จากนั้นผูว้จิยัจึงจะดาํเนินการประสานงานกบัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลต่างๆดว้ยตนเองใน

การขอความร่วมมือสาํหรับแจกแบบสอบถามเพ่ือใหไ้ดข้อ้มลูท่ีสมบูรณ์มากท่ีสุด 

2. กลุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาวจิยัเชิงคุณภาพ 

    การสุ่มตวัอย่างสาํหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ ใชก้ารสุ่มตวัอย่างแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster 

Sampling) เพือ่หาจาํนวนตวัอย่างผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนตาํบล จาํนวน 4 ตาํบล ซ่ึงไดแ้ก่ 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล แต่จากการสุ่มตวัอยา่งประชากรแลว้พบวา่มีผูบ้ริหารทั้งหมดเพียง 4 

คน ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงเลือกทุกคนเป็นกลุ่มตวัอยา่ง เน่ืองจากประชากรท่ีมีนอ้ยกวา่หรือเท่ากบั 10 ใหใ้ช้

จาํนวนทั้งหมด (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2542)    

ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งท่ีเป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 

ในปี พ.ศ.2555 เป็นผูใ้หข้อ้มลูสาํคญั (Key Informant) โดยการสมัภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth 

Interview) ส่วนการตรวจสอบขอ้มูล ใชว้ิธีแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อให้ขอ้มูลวิจยัมีความ

น่าเช่ือถือและสมบูรณ์เพียงพอ ซ่ึงประกอบดว้ย การตรวจสอบดา้นขอ้มลู การตรวจสอบดา้นวิธีการ

เก็บรวบรวมขอ้มูล และการทบทวนข้อมูล หลงัจากนั้นจึงขอ้มูลท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขให้ข้อมูล      

มีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 8 แสดงการลาํดบัการสุ่มตวัอยา่งสาํหรับการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 

ขั้นตอนการดําเนินการวจิยั 

 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัเร่ิมตน้จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี แล้วแยกวิธีการศึกษาออกเป็น 2 ด้าน ทั้ ง

การศึกษาเชิงปริมาณและการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบจากผูท้รงคุณวุฒิเรียบร้อยแลว้เป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เมื่อดาํเนินการเก็บขอ้มูลแลว้จึง

นาํมาเรียบเรียง กระทาํการวิเคราะห์ขอ้มูล และนาํเสนอผลการวิเคราะห์แบบพรรณนาวิเคราะห์ 

(Descriptive Analysis) สรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์สาํหรับงานวิจยั

ต่อไป 

 

เคร่ืองมอืการวจิยั 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาสาํหรับการวิจยัคร้ังน้ีมี 2 ส่วน คือ 1) เคร่ืองมือแบบสอบถาม

สาํหรับการศึกษาเชิงปริมาณ และ 2) เคร่ืองมือแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้างสาํหรับการศึกษา  

เชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

 

 

กลุ่มตัวอย่าง จํานวนอําเภอในจังหวัดราชบุรี จํานวนประชากร 

(สุ่มตัวอย่างข้ันที่ 1) 

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 

(สุ่มตัวอย่างข้ันที่ 2) 

ประชากร 

(แห่ง) 

ตัวอย่าง 

(แห่ง) 

ประชากรจํานวน 

10 อําเภอ 

(คน) 

ประชากร 

อําเภอ 

สวนผึ้ง 

(คน) 

ประชากร

อําเภอ 

สวนผึ้ง 

(คน) 

ตัวอย่าง 

(คน) 

สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม 

นายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบล  

10 1 10 4 4 4 
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 1. เคร่ืองมอืแบบสอบถามเชิงปริมาณ 

     1.1  เคร่ืองมือแบบสอบถามเชิงปริมาณสาํหรับกลุ่มตวัอยา่งกลุ่มตวัอย่างประชาชนและ

กลุ่มตวัอยา่งสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

        1.1.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มลูเบ้ืองตน้เก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม  

             แบบสอบถามสาํหรับประชาชนผูว้ิจยัจาํแนกขอ้มลูออกเป็น 4 ข้อ เป็นข้อ

คาํถามเก่ียวกบั เพศ อาย ุระดบัการศึกษา และตาํบลท่ีอยูอ่าศยั แบบสอบถามสาํหรับสมาชิกองคก์าร

บริหารส่วนตาํรวจ ผูว้จิยัจาํแนกเป็น 5 ขอ้ เป็นขอ้คาํถามเก่ียวกบั เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ตาํบลท่ี

อยูอ่าศยั และตาํแหน่ง 

  1.1.2 ส่วนท่ี 2 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา       

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี 

ส่วนท่ี 2 จะเป็นการวดัระดบัการมีส่วนร่วม 5 ระดบั ไดแ้ก่ 1) ระดบัท่ี 1 การให้ขอ้มูล

ข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform)  2) ระดบัท่ี 2 การรับฟังความคิดเห็น (To Consult)  3) ระดบัท่ี 3 

การให้ประชาชนเขา้มาเกี่ยวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ (To Involve)  4) ระดบัท่ี 4 การให้

ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) และ 5) ระดับท่ี 5 การกระจายอาํนาจให้แก่

ประชาชน (To Empower) ตามตวัช้ีวดัทั้ง 5 ดา้น จาํนวน 20 ขอ้ ซ่ึงขอ้คาํถามประกอบดว้ย 

    1.1.2.1 ดา้นการใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชน (To Inform) จาํนวน 4 ขอ้ 

1.1.2.2  ดา้นการรับฟังความคิดเห็น (To Consult) จาํนวน 4 ขอ้ 

1.1.2.3  ดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาเก่ียวขอ้งในการวางแผนและตดัสินใจ 

(To Involve) จาํนวน 4 ขอ้ 

1.1.2.4 ดา้นการใหป้ระชาชนเขา้มาร่วมกิจกรรม (To Collaborate) จาํนวน 

4 ขอ้ 

1.1.2.5 การกระจายอาํนาจใหแ้ก่ประชาชน (To Empower) จาํนวน 4 ขอ้ 

  1.1.3 ส่วนท่ี 3 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนั

และแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอ

สวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย 

   1.1.3.1  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร จาํนวน 32 ขอ้ ขอ้คาํถาม

ประกอบดว้ย 

    1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร จาํนวน 8 ขอ้ 

      2) ปัจจยัดา้นนโยบายขององคก์าร จาํนวน 5 ขอ้ 
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      3) ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร จาํนวน 8 ขอ้ 

      4) ปัจจยัดา้นการบริหารองคก์าร จาํนวน 4 ขอ้  

    5)  ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร จาํนวน 7 ขอ้ 

   1.1.3.2 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร จาํนวน 4 ขอ้   

   1.1.3.3 ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน จาํนวน   

5 ขอ้   

 1.1.4  ส่วนที่ 4 ขอ้เสนอแนะในการพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – อาํเภอ

สวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 2 ขอ้ ซ่ึงขอ้คาํถามประกอบดว้ย 

   1)  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบติังาน 

   2)  ขอ้เสนอแนะเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1.2 ขั้นตอนการสร้างเคร่ืองมือแบบสอบถาม ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการศึกษาเอกสาร แนวคิด  

ทฤษฎี และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงการลงพ้ืนท่ีภาคสนามเพ่ือสนทนากบัสมาชิกองค์การบริหาร

ส่วนตาํบลและประชาชนในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี และเม่ือ

ได้รับข้อมูลเพียงพอในระดับการเขียนข้อคําถามแล้ว จึงนํามาออกแบบเพื ่อสร้างเคร่ืองมือ

แบบสอบถามสาํหรับการเก็บขอ้มูล และเมื่อร่างแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแลว้จึงนําเสนอต่อ

คณะกรรมการท่ีปรึกษา เพ่ือรับขอ้แนะนาํและนาํมาปรับปรุงแกไ้ขต่อไป 

1.3 ขั้นตอนการหาค่าความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (Content Validity) หลงัจากท่ีได้

ดาํเนินการปรับปรุงแบบสอบถามตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการท่ีปรึกษาเรียบร้อยแลว้ ผูว้ิจยัได้

นาํแบบสอบถามท่ีไดมี้การปรับปรุงแลว้ไปใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่ 

1. พลตาํรวจเอก พงศพศั พงษเ์จริญ  

(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด) 

2. ดร. ปกรณ์  ศิริประกอบ 

(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระเบียบวิธีวจิยัทางสงัคมศาสตร์) 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร. ธนัยวฒัน์ รัตนสคั 

(ผูเ้ช่ียวชาญดา้นระเบียบวิธีวิจยัทางสงัคมศาสตร์) 

 เพือ่ดาํเนินการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาโดยใช้เทคนิค IOC (Index of Item - 

Objective Congruence) ซ่ึงผลการประเมินค่าความสอดคลอ้งของแบบสอบถามมีค่าเท่ากบั 1.00 ทุก

ขอ้คาํถาม จากนั้นรายงานผลใหค้ณะกรรมการท่ีปรึกษาทราบ  

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%9E%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94�
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1.4 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability)  ผูว้ิจยัไดน้าํแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre – 

Test) กับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาํบลและประชาชนในเขตจังหวดัราชบุรี ซ่ึงไม่ใช่กลุ่ม

ตวัอยา่งแต่มีลกัษณะท่ีมีความคลา้ยคลึงกนัและนาํมาหาค่าความเช่ือมัน่ดว้ยวิธีสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ของครอนบคั (Cronbach’ Alpha Coefficient) (กลัยา วานิชยบ์ญัชา, 2550, หนา้ 34 - 36) ไดค้ะแนน

ค่าความเช่ือมัน่เท่ากับ 0.9516 จากนั้นจึงดาํเนินการรายงานผลที่ได้ต่อคณะกรรมการที่ปรึกษา     

เพ่ือนาํแบบสอบถามเกบ็รวบรวมขอ้มลูจากกลุ่มตวัอยา่งต่อไป 

 2. เคร่ืองมอืแบบสอบถามเชิงคุณภาพ 

      2.1 หลงัจากทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยสถิติวิจยัเรียบร้อยแลว้ จะพิจารณา

ประเด็นท่ีน่าสนใจในตวัแปรตน้และตวัแปรตามท่ีมีปฏิสมัพนัธก์นั และส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือนาํมาสร้างแบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สาํหรับเกบ็ขอ้มลูโดยใชว้ธีิการสมัภาษณ์

เชิงลึกรายบุคคล (In – Depth Interview)  

      2.2  ผูว้จิยักาํหนดประเดน็หลกัของคาํถามในการทาํวจิยัจาํนวน  6 คาํถาม  ประกอบดว้ย 

              1) สภาพปัญหาของเส้นทางลาํเลียงและลกัลอบคา้ยาเสพติดในเขตพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย – พม่า  อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี เป็นอยา่งไร 

            2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยูใ่น

ระดบัใด 

              3) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยา่งไร 

           4) ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยา่งไร 

          5) ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งผลต่อการมีส่วนร่วม

ของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขต

พ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี อยา่งไร 

         6) ขอ้เสนอแนะเพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง  

จงัหวดัราชบุรี มีอะไรบา้ง 

 



181 

 

 

การรวบรวมข้อมูล 

 

  การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดอ้อกแบบวธีิการเกบ็ขอ้มลู ดงัน้ี 

 การวจิยัเชิงปริมาณ 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการประสานงานกบัมหาวิทยาลยัศรีปทุมเพื่อจดัทาํหนังสือรับรองการเก็บ

ข้อมูลสําหรับส่งถึงองค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ ง  

จงัหวดัราชบุรี จาํนวน 4 ตาํบล ตามกลุ่มตวัอย่างท่ีกาํหนดไว ้จากนั้นผูว้ิจยัและทีมงานผูช่้วยผูว้ิจยั

ดาํเนินการแจกแบบสอบถามและเกบ็แบบสอบถามดว้ยตนเองตามระยะเวลาท่ีกาํหนดไว ้

การวจิยัเชิงคุณภาพ 

ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็นผูใ้ห้ข้อมูลสําคัญ (Key Information) และดาํเนินการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) ตามช่วงระยะเวลาท่ี

กาํหนดไว ้โดยขั้นตอนการวจิยัเชิงคุณภาพน้ีกาํหนดไว ้2 ขั้นตอน คือ 

1. ขั้นตอนก่อนสมัภาษณ์ ผูว้ิจยัจะกล่าวถึงจุดมุ่งหมายในการสัมภาษณ์  รวมทั้งหัวขอ้การ

ทาํวจิยัโดยยอ่ เพ่ือใหผู้ใ้หข้อ้มลูสาํคญั มีความเขา้ใจไดต้รงประเดน็ 

2. ขั้นสมัภาษณ์  ผูว้จิยัจดัเตรียมประเดน็คาํถามต่างๆแบบมีโครงสร้างไวพ้ร้อมแลว้เพ่ือเป็น

แนวทางการวิเคราะห์ปัญหาให้แก่ผูส้ัมภาษณ์ หลงัจากนั้นไดน้ําขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์    

มาเรียบเรียง และนาํเสนอผลการวเิคราะห์แบบพรรณนาวเิคราะห์ (Descriptive Analysis) ต่อไป 

 

สถิตทิี่ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 จากตวัแปรท่ีกาํหนดและขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการวิเคราะห์เพื่อหาคาํตอบ

ดว้ยโปรแกรมสาํเร็จรูปสาํหรับการวิเคราะห์สถิติท่ีใชว้ิเคราะห์ขอ้มลู มีดงัน้ี 

 1. ขอ้มลูเชิงปริมาณ (Quantitative Data) ผูว้ิจยัใชส้ถิติวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

1.1 สถิติสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของ Pearson (Pearson Product Moment) ผูว้ิจยัใช้

การวเิคราะห์หาค่าสมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์ โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ เพ่ือศึกษา

ความสมัพนัธร์ะหว่างปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองค์การ ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอก

องคก์าร ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการมีส่วนร่วมของประชาชน

ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – 

พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี 
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1.2 สถิติอา้งอิง (Inference Statistic) ผูว้ิจัยใช้การวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ 

(Multiple Regression Analysis) ใชเ้พื่อศึกษาวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณระหว่างปัจจยัที่ส่งผลต่อ

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วน

ตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี กบัระดบัการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่

ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี   

1.3 สถิติพ้ืนฐาน (Basic Statistic) เพ่ืออธิบายลกัษณะกลุ่มตวัอย่าง โดยหาความถ่ี 

(Frequency) การกระจายอตัราส่วนร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) 

2. ขอ้มลูเชิงคุณภาพ (Qualitative Data)  ผูว้ิจยัดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มลูดงัน้ี 

2.1 เรียบเรียงขอ้มูลจากเคร่ืองบนัทึกเสียงและจากการจดบนัทึกออกมาเป็นขอ้ความ

แลว้จาํแนกออกเป็นประเดน็ต่างๆ 

2.2 ตรวจสอบขอ้มลู โดยใชว้ิธีแบบสามเส้า (Triangulation) เพื่อให้ขอ้มูลวิจยัมีความ

น่าเช่ือถือและสมบูรณ์เพียงพอ ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจสอบดา้นขอ้มลู การตรวจสอบดา้นวิธีการ

เกบ็รวบรวมขอ้มลู และการทบทวนขอ้มลู ดงัน้ี 

2.1.1 การตรวจสอบดา้นขอ้มลู ดว้ยวธีิการสมัภาษณ์กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีความแตกต่าง

กนัโดยใชค้าํถามชุดเดียวกนั หลงัจากนั้นผูว้ิจยัจึงนาํขอ้มลูท่ีไดม้าจดัระบบขอ้มลูและตรวจสอบ

ขอ้มลู 

2.1.2 การตรวจสอบด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยผูว้ิจัยเลือกใช้วิธีเก็บ

รวบรวมขอ้มลูโดยการสมัภาษณ์แบบเจาะลึก  

2.1.3 การทบทวนขอ้มลู ผูว้จิยัเลือกใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มลูดว้ยการสนทนากลุ่ม  

หลงัจากนั้นจึงนาํขอ้มลูท่ีไดม้าปรับปรุงแกไ้ขใหข้อ้มลูมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด 

การตรวจสอบขอ้มลูท่ีไดจ้ากเจา้ของผูซ่ึ้งใหข้อ้มูลนั้น ผูว้ิจยัยืนยนัความเช่ือถือได ้ 

(Reliability) ของข้อมูลดว้ยการให้ผูใ้ห้ขอ้มูลตรวจสอบและรับรองความถูกต้องซ่ึงผูว้ิจัยได้นํา

ขอ้มลูท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ทั้งหมดใหเ้จา้ของขอ้มูลไดอ่้านและตรวจสอบความถูกตอ้งพร้อมทั้ง

ทกัทว้งแกไ้ข ใหข้อ้คิดเห็นอ่ืนๆ เพ่ิมเติม และยอมรับขอ้มูลท่ีนาํเสนอนั้น ทั้งน้ีขอ้มูลดงักล่าวจะใช้

ทั้งส่วนท่ีเป็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ท่ีได้จากการสัมภาษณ์และขอ้มูลที่ผูว้ิจยัไดเ้รียบเรียง วิเคราะห์และ

ตีความแลว้ 

2.3 สรุปข้อมูลแบบการวิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) อภิปรายผลข้อมูลตาม

ทฤษฎีและปรากฏการณ์ เพ่ือสร้างขอ้สรุปรวบยอดและขอ้เสนอแนะต่อไป 
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การแปลผลข้อมูล 

 

 การวิจัยค ร้ังน้ีผู ้ วิจัยได้ก ําหนดชนิดของตัวแปรและเกณฑ์การแปลผลข้อมูลตาม

วตัถุประสงค ์ โดยมีรายละเอียดจาํแนกตามแบบสอบถาม ดงัน้ี 

1. ส่วนท่ี 1 ระดบัการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา            

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี ดงัน้ี            

     1.1 ผูว้จิยักาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรชนิดอตัราส่วน (Ratio Scale) โดยใชม้าตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั ตามเกณฑ์การวดั Likert Scale ของ R. Likert (1932, pp.      

1-55) โดยกาํหนดค่าคะแนนการตอบคาํถามระดบัการมีส่วนร่วมไวด้งัน้ี 

 ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนในแบบสอบถาม ดงัน้ี 

 ระดบั 5 หมายถึง ประเมินว่าสอดคลอ้งกบัระดบัการมีส่วนร่วมของตนเองมากท่ีสุด 

ระดบั 4 หมายถึง ประเมินว่าสอดคลอ้งกบัระดบัการมีส่วนร่วมของตนเองมาก 

ระดบั 3 หมายถึง ประเมินว่าสอดคลอ้งกบัระดบัการมีส่วนร่วมของตนเองปานกลาง 

ระดบั 2 หมายถึง ประเมินว่าสอดคลอ้งกบัระดบัการมีส่วนร่วมของตนเองนอ้ย 

ระดบั 1 หมายถึง ประเมินว่าสอดคลอ้งกบัระดบัการมีส่วนร่วมของตนเองนอ้ยท่ีสุด 

          

                     1.2 เมื่อทาํการตรวจให้คะแนนแบบสอบถามแลว้ ผูว้ิจยัไดน้าํมาหาเฉลี่ย ( x ) 

ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณ ดงัน้ี 

 

x   =
(ni×m1)+(ni×m2)+ …+(ni×nn)

n  
 

 

 โดยท่ี     x  คือ  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

   ni    คือ  ค่าความถ่ีในแต่ละช่วงชั้น 

   m1…5  คือ  ค่าคะแนนประจาํช่วงชั้น 

    คือ จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 
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  1.3 ผูว้ิจยัได้กาํหนดช่วงคะแนน  และแปลความหมายของระดับการมีส่วนร่วมโดย

ผูว้จิยักาํหนดช่วงคะแนน  และความหมายไว ้5 ช่วง โดยใชสู้ตรคาํนวณ ดงัน้ี 

          ค่าพิสยั  =   
คะแนนสูงสุด−คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนช่วง
 

      

     =       
5−1
5

 

      

     =      0.80 

 จากเกณฑด์งักล่าวนาํมาสู่การกาํหนดความหมายของระดบัการมีส่วนร่วมดงัน้ี 

 

ตารางที่ 9  ค่าคะแนนการตอบคาํถามระดบัการมีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดั

ราชบุรี ดงัน้ี 

      2.1 สาํหรับปัจจยัที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนที่ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี  ประกอบด้วย 1) ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมภายในองค์การ 2) ปัจจัยด้าน

สภาพแวดลอ้มภายนอกองค์การและ 3) ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ผูว้ิจยักาํหนดใหเ้ป็นตวัแปรชนิดอตัราส่วน (Ratio Scale) โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า ตามเกณฑ์

วดัของ Likert Scale ของ R. Likert โดยผูว้ิจยักาํหนดใหค่้าคะแนนการตอบคาํถามปัจจยัที่ส่งผลต่อ

ระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหาร

ส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ดงัน้ี 

ช่วงคะแนน ความหมาย 

4.21 – 5.00 มีระดบัการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 มีระดบัการมีส่วนร่วมมาก 

2.61 – 3.40 มีระดบัการมีส่วนร่วมปานกลาง 

1.81 – 2.60 มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ย 

1.00 – 1.80 มีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
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ตารางที่ 10  ค่าคะแนนการตอบคาํถามปัจจยัท่ีส่งผลต่อระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี

ชายแดนไทย – พม่า  อาํเภอสวนผึ้ง  จงัหวดัราชบุรี   

 

  

 

2.2 เม่ือตรวจใหค้ะแนนแบบสอบถามเรียบร้อยแลว้ ผูว้จิยันาํมาหาค่าเฉล่ีย  

( x ) ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยใชสู้ตรคาํนวณ ดงัน้ี 

 

  x  =
(ni×m1)+(ni×m2)+ …+(ni×nn)

n  
 

 

โดยท่ี          x         คือ  ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่ง 

   ni   คือ  ค่าความถ่ีในแต่ละช่วงชั้น 

   m1…5  คือ   ค่าคะแนนประจาํช่วงชั้น 

    คือ  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 

 

 2.3  ผูว้จิยักาํหนดช่วงคะแนนและแปลความหมายของปัจจยัท่ีศึกษา  ดงัน้ี 

   2.3.1 ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายในองคก์าร ไดแ้ก่ 

    2.3.1.1) ปัจจยัดา้นวฒันธรรมองคก์าร 

      2.3.1.2) ปัจจยัดา้นนโยบายขององคก์าร  

      2.3.1.3) ปัจจยัดา้นโครงสร้างองคก์าร  

      2.3.1.4) ปัจจยัดา้นการบริหารองคก์าร  

    2.3.1.5) ปัจจยัดา้นภาวะผูน้าํของผูบ้ริหารองคก์าร  

คาํตอบทีเ่ลอืก 
คะแนนข้อคาํถาม 

เชิงบวก เชิงลบ 

มากที่สุด 5 1 

มาก 4 2 

ปานกลาง 3 3 

น้อย 2 4 

น้อยที่สุด 1 5 
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   2.2)  ปัจจยัดา้นสภาพแวดลอ้มภายนอกองคก์าร ไดแ้ก่  

    2.2.2.1 ปัจจยัดา้นการเมือง  

    2.2.2.2 ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ   

    2.2.2.3 ปัจจยัดา้นสงัคมและวฒันธรรม  

    2.2.2.4 ปัจจยัดา้นเทคโนโลย ี 

   2.3)  ปัจจยัพ้ืนฐานในการระดมการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อการ

มีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององค์การบริหารส่วนตาํบล 

ในเขตพ้ืนท่ีชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี ไดแ้ก่ 

      2.3.3.1 ปัจจยัดา้นส่ิงจงูใจ 

      2.3.3.2 ปัจจยัดา้นโครงสร้างของช่องทางในการเขา้มามีส่วนร่วม

ของประชาชน  

 โดยผูว้จิยัไดก้าํหนดช่วงคะแนนและความหมายไว ้5 ช่วง โดยใชสู้ตรคาํนวณ ดงัน้ี 

 

          ค่าพิสยั  =   
คะแนนสูงสุด−คะแนนตํ่าสุด

จาํนวนช่วง
 

     =       
5−1
5

 

     =      0.80 

 จากเกณฑด์งักล่าวนาํมาสู่การแปลความหมายของ ดงัน้ี 

 

ตารางที่ 11  การแปลความหมายค่าคะแนนปัจจยัท่ีส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 

   การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลในเขตพ้ืนท่ี 

   ชายแดนไทย – พม่า อาํเภอสวนผึ้ง จงัหวดัราชบุรี   

 

ช่วงคะแนน                            ความหมาย 

4.21 – 5.00 ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมมาก 

2.61 – 3.40 ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมปานกลาง 

1.81 – 2.60 ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมนอ้ย 

1.00 – 1.80 ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 

 


