
บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองหลักธรรมาภิบาลในมิติของความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชนกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี มีวตัถุประสงคก์ารวิจยัเพื่อ 1) เพื่อศึกษา
ระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัราชบุรี             
2) เพื่อศึกษาระดบัการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาในเขตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี 3) เพื่อเปรียบเทียบระดบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี จ  าแนกตามประเภทและขนาด 4) เพื่อเปรียบเทียบ
ระดับการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวดัราชบุรี     
จ  าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล 5) เพื่อศึกษามิติความสัมพนัธ์ระหว่างธรรมาภิบาลในการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี กบัการเมืองภาคประชาชน 6) เพื่อศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานตามหลักธรรมมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จงัหวดัราชบุรี และ 7) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนในการมีส่วนร่วม
ด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี เพื่อการบรรลุ
วตัถุประสงคด์งักล่าวผูว้ิจยัไดก้  าหนดระเบียบวิธีวิจยัประกอบดว้ย รูปแบบการวิจยั ประชากรและ
กลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล และ
การแปรผลขอ้มูล 
 การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใชรู้ปแบบการวิจยั (Research Design) เป็น 2 รูปแบบคือ 1) การวิจยั
เชิงปริมาณ (Quantitative Research) เคร่ืองมือการรวบขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม (Questionnaires) 
และ 2) การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) รวบรวมขอ้มูลโดยวิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-depth Interview) ผลการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อทราบระดับการใช้หลักธรรมาภิบาลใน                        
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล และเสริมดว้ยงานวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อทราบ
ข้อมูลเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์กรปกครองส่วนต าบลท่ี
รับผิดชอบ ตามหลกัธรรมาภิบาล 10 หลกั และทราบปัญหาอุปสรรคในการให้การสนับสนุน 
ส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนใน 3 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการตรวจสอบ 2) ดา้นรูปแบบทาง
การเมืองภาคประชาชน และ 3) ดา้นการเลือกตั้ง รายละเอียดในการด าเนินการวจิยั มีดงัน้ี 
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ส่วนที ่1 การวจัิยเชิงปริมาณ 
 
 ในการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัใชเ้พื่อศึกษาระดบัความคิดเห็นของ
ประชาชนกลุ่มตวัอย่างผูมี้สิทธิเลือกตั้ง ท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั
ราชบุรี ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวธีิวจิยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
 1. ประชากร 
     ประชากร (Population) ท่ีใชใ้นการวจิยัเชิงปริมาณเป็นประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยูใ่นเขต
เทศบาล และเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี มี 10 อ าเภอ จ านวน 863,725 คน ขอ้มูล 
ณ 12 กนัยายน 2557 (ส านกัทะเบียน ศบท. ภาค 7 สาขาจงัหวดัราชบุรี, 2557) โดยรายละเอียด
จ านวนประชากรของแต่ละเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัตารางท่ี 1 
 
ตารางที ่1 แสดงจ านวนประชากร และขนาดของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จ าแนกตาม 
  อ าเภอ ของจงัหวดัราชบุรี 
 
ที่ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ประชากร ขนาด 
1 เทศบาลเมืองราชบุรี เมืองราชบุรี 36,404 ใหญ่ 
2 เทศบาลต าบลหลกัเมือง เมืองราชบุรี 18,219 กลาง 
3 เทศบาลต าบลเขางู เมืองราชบุรี 9,260 กลาง 
4 เทศบาลต าบลหว้ยชินสีห์ เมืองราชบุรี 11,232 กลาง 
5 เทศบาลต าบลหลุมดิน เมืองราชบุรี 4,740 กลาง 
6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดียห์กั เมืองราชบุรี 18,720 กลาง 
7 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตะโก เมืองราชบุรี 14,857 ใหญ่ 
8 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกลางนา เมืองราชบุรี 3,773 กลาง 
9 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยไผ ่ เมืองราชบุรี 6,655 กลาง 

10 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้น ้าวน เมืองราชบุรี 3,706 กลาง 
11 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้กระถิน เมืองราชบุรี 5,478 กลาง 
12 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามเรือน เมืองราชบุรี 4,780 กลาง 
13 องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิกุลทอง เมืองราชบุรี 4,686 กลาง 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 
ที่ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ประชากร ขนาด 
14 องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ้าพุ เมืองราชบุรี 5,168 กลาง 
15 องคก์ารบริหารส่วน ต าบลดอนแร่ เมืองราชบุรี 4,376 กลาง 
16 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินกอง เมืองราชบุรี 7,990 กลาง 
17 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแร้ง เมืองราชบุรี 3,300 กลาง 
18 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะพลบัพลา เมืองราชบุรี 9,024 กลาง 
19 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางป่า เมืองราชบุรี 5,083 กลาง 
20 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบวั เมืองราชบุรี 10,676 กลาง 
21 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าราบ เมืองราชบุรี 4,024 กลาง 
22 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นไร่ เมืองราชบุรี 7,809 กลาง 

 รวม  199,960  
23 เทศบาลเมืองบา้นโป่ง บา้นโป่ง 17,696 ใหญ่ 
24 เทศบาลเมืองท่าผา บา้นโป่ง 20,003 กลาง 
25 เทศบาลต าบลกระจบั บา้นโป่ง 7,921 กลาง 
26 เทศบาลต าบลหว้ยกระบอก บา้นโป่ง 1,795 กลาง 
27 เทศบาลต าบลกรับใหญ่ บา้นโป่ง 12,789 กลาง 
28 เทศบาลต าบลเบิกไพร บา้นโป่ง 15,471 กลาง 
29 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองออ้ บา้นโป่ง 9,078 กลาง 
30 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง บา้นโป่ง 4,268 กลาง 
31 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนกลว้ย บา้นโป่ง 12,732 กลาง 
32 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนครชุมน์ บา้นโป่ง 6,316 กลาง 
33 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นม่วง บา้นโป่ง 3,732 กลาง 
34 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคุง้พะยอม บา้นโป่ง 7,259 กลาง 
35 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองปลาหมอ บา้นโป่ง 7,301 กลาง 
36 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขลุง บา้นโป่ง 13,110 ใหญ่ 
37 องคก์ารบริหารส่วนต าบลลาดบวัขาว บา้นโป่ง 6,630 กลาง 
38 องคก์ารบริหารส่วนหนองกบ บา้นโป่ง 11,613 กลาง 
39 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแรต บา้นโป่ง 14,486 ใหญ่ 

 รวม  172,200  
40 เทศบาลเมืองโพธาราม โพธาราม 9,601 กลาง 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 
ที่ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ประชากร ขนาด 
41 เทศบาลต าบลบา้นเลือก โพธาราม 10,354 กลาง 
42 เทศบาลต าบลหนองโพ โพธาราม 3,962 กลาง 
43 เทศบาลต าบลเจด็เสมียน โพธาราม 5,585 กลาง 
44 เทศบาลต าบลเขาขวาง โพธาราม 7,363 เล็ก 
45 เทศบาลต าบลบา้นสิงห์ โพธาราม 12,069 กลาง 
46 เทศบาลต าบลบา้นฆอ้ง โพธาราม 8,604 กลาง 
47 เทศบาลต าบลดอนทราย โพธาราม 7,317 กลาง 
48 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกระเบ้ือง โพธาราม 4,100 กลาง 
49 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองโพ โพธาราม 2,846 กลาง 
50 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองตาคต โพธาราม 11,881 กลาง 
51 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองข่อย โพธาราม 4,820 กลาง 
52 องคก์ารบริหารส่วนต าบลช าแระ โพธาราม 6,215 กลาง 
53 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสร้อยฟ้า โพธาราม 3,515 กลาง 
54 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเตาปูน โพธาราม 6,032 กลาง 
55 องคก์ารบริหารส่วนต าบลธรรมเสน โพธาราม 6,415 กลาง 
56 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะงุม้ โพธาราม 9,220 กลาง 
57 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกวาง โพธาราม 3,953 กลาง 
58 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าชุมพล โพธาราม 7,021 กลาง 
59 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางโตนด โพธาราม 5,129 กลาง 

 รวม  136,002  
60 เทศบาลต าบลด าเนินสะดวก ด าเนินสะดวก 7,964 กลาง 
61 เทศบาลต าบลศรีดอนไผ ่ ด าเนินสะดวก 11,552 กลาง 
62 เทศบาลต าบลบวังาม ด าเนินสะดวก 4,306 เล็ก 
63 เทศบาลต าบลบา้นไร่ ด าเนินสะดวก 10,571 กลาง 
64 เทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก 4,881 เล็ก 
65 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตาหลวง ด าเนินสะดวก 3,602 กลาง 
66 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนกรวย ด าเนินสะดวก 15,340 กลาง 
67 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคลงั ด าเนินสะดวก 4,955 กลาง 
68 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนไผ ่ ด าเนินสะดวก 4,491 กลาง 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 
ที่ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ประชากร ขนาด 
69 องคก์ารบริหารส่วนต าบลขนุพิทกัษ ์ ด าเนินสะดวก 6,977 กลาง 
70 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านดั ด าเนินสะดวก 7,843 กลาง 
71 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแพงพวย ด าเนินสะดวก 8,952 กลาง 
72 องคก์ารบริหารส่วนต าบลส่ีหม่ืน ด าเนินสะดวก 3,069 กลาง 

 รวม  94,503  
73 เทศบาลต าบลปากท่อ ปากท่อ 3,062 กลาง 
74 เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ปากท่อ 13,311 กลาง 
75 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงัมะนาว ปากท่อ 4,981 กลาง 
76 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนทราย ปากท่อ 9,539 กลาง 
77 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม ปากท่อ 5,845 กลาง 
78 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากท่อ ปากท่อ 4,460 กลาง 
79 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าไก่ ปากท่อ 3,181 กลาง 
80 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัยางงาม ปากท่อ 2,358 กลาง 
81 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างหิน ปากท่อ 4,758 เล็ก 
82 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อกระดาน ปากท่อ 2,654 กลาง 
83 องคก์ารบริหารส่วนต าบลยางหกั ปากท่อ 8,342 กลาง 
84 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยางโทน ปากท่อ 4,142 กลาง 

 รวม  66,633  
85 เทศบาลต าบลบางแพ บางแพ 16,058 กลาง 
86 เทศบาลต าบลโพหกั บางแพ 10,646 เล็ก 
87 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวัโพ บางแพ 4,687 กลาง 
88 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัแกว้ บางแพ 5,827 กลาง 
89 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนใหญ่ บางแพ 3,918 กลาง 
90 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคา บางแพ 3,562 กลาง 

 รวม  44,698  
91 เทศบาลต าบลจอมบึง จอมบึง 5,077 กลาง 
92 เทศบาลต าบลด่านทบัตะโก จอมบึง 2,534 กลาง 
93 องคก์ารบริหารส่วนต าบลรางบวั จอมบึง 9,141 กลาง 
94 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง จอมบึง 9,528 ใหญ่ 
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ตารางที ่1 (ต่อ) 
 
ที่ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ประชากร ขนาด 
95 องคก์ารบริหารส่วนต าบลด่านทบัตะโก จอมบึง 10,708 กลาง 
96 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเบิกไพร จอมบึง 5,926 กลาง 
97 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมบึง จอมบึง 9,892 กลาง 
98 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ จอมบึง 9,546 กลาง 

 รวม  62,352  
99 เทศบาลต าบลวดัเพลง วดัเพลง 1,442 กลาง 

100 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะศาลพระ วดัเพลง 3,679 กลาง 
101 องคก์ารบริหารส่วนต าบลจอมประทดั วดัเพลง 3,530 กลาง 
102 องคก์ารบริหารส่วนต าบลวดัเพลง วดัเพลง 3,547 กลาง 

 รวม  12,198  
103 เทศบาลต าบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง 3,361 กลาง 
104 เทศบาลต าบลบา้นชฏัป่าหวาย สวนผึ้ง 3,802 กลาง 
105 องคก์ารบริหารส่วนต าบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง 16,119 กลาง 
106 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าหวาย สวนผึ้ง 5,608 กลาง 
107 องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเคย สวนผึ้ง 6,678 กลาง 
108 องคก์ารบริหารส่วนต าบลตะนาวศรี สวนผึ้ง 14,792 กลาง 

 รวม  50,360  
109 องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพนัจนัทร์ บา้นคา 6,421 กลาง 
110 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคา บา้นคา 9,069 กลาง 
111 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นบึง บา้นคา 9,329 กลาง 

 รวม  24,819  
รวมทั้งหมด 863,725 

 
 2. กลุ่มตัวอย่าง 
     การวิจยัคร้ังน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่าง เป็นประชาชนผูท่ี้มีภูมิล าเนาอยูใ่นเขตเทศบาล/องคก์าร
บริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี และก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใช้การค านวณขนาดกลุ่ม
ตวัอย่างท่ีเหมาะสมด้วยวิธีการของ Yamane (1973, pp. 725-727) ยอมให้ความคลาดเคล่ือนใน             
การเลือกตวัอยา่งได ้ร้อยละ 5 โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
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 สูตร   n = 2Ne1
N


 

  n =  แทนจ านวนของขนาดตวัอยา่ง 
  N =  แทนจ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
  e =  แทนความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้(ในการศึกษาก าหนดใหเ้ป็น 05) 
 แทนค่า 
   n =  863,725  /  1 + {863,725 x (005) 2} 
    =  863,725/2,16031 
    =  399.81  
  หรือ n ≈  400  ตวัอยา่ง 
 

 ไดข้นาดกลุ่มตวัอย่างไม่น้อยกว่า 400 ตวัอย่าง เป็นขนาดของกลุ่มตวัอย่างท่ีน้อยท่ีสุดท่ี
ยอมรับได ้ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลจากจากประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมากกว่าจากเดิมร้อยละ 
10 ไดจ้  านวน 440 ตวัอยา่ง 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างเลือกแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage 
Sampling) มีขั้นตอน ดงัน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 วิธีการสุ่มตวัอย่างโดยใช้ความน่าจะเป็น (Probability Sampling) โดยใช ้  
การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) เป็นการสุ่มตวัอย่างโดยแยกประชากร
ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาล และประเภทองค์การบริหารส่วนต าบล ซ่ึงทั้ง 2 
ประเภทจะแบ่งออกเป็น 3 ขนาด ไดแ้ก่ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ไดก้ลุ่มตวัอย่างของ
ประเภทเทศบาล จ านวน 13 แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนต าลบจ านวน 13 แห่ง รวม
จ านวน 26 แห่ง 
 ขั้นตอนที่ 2 การสุ่มตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling)            
การเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ (Accidental Sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตวัอย่างเพื่อให้ได้
จ  านวนตามตอ้งการจากขั้นตอนท่ี 1 โดยมีจ านวนเป็นสัดส่วนกบัประชากรของแต่ละกลุ่มตวัอยา่ง
รวมจ านวน 440 คน เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งมีความกระจายครอบคลุมในเร่ืองของประเภท ขนาดและ
พื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ของแต่ละเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัตารางท่ี 2 
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ตารางที ่2 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง โดยจ าแนกตามอ าเภอ ในจงัหวดัราชบุรี 
 

ที่ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ประชากร ขนาด 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
1 เทศบาลต าบลหลกัเมือง เมืองราชบุรี 18,219 กลาง 34 
2 เทศบาลต าบลหว้ยชินสีห์ เมืองราชบุรี 11,232 กลาง 22 
3 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนตะโก เมืองราชบุรี 14,857 ใหญ่ 29 
4 เทศบาลเมืองบา้นโป่ง บา้นโป่ง 17,696 ใหญ่ 34 
5 เทศบาลต าบลกรับใหญ่ บา้นโป่ง 12,789 กลาง 25 
6 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาขลุง บา้นโป่ง 13,110 ใหญ่ 25 
7 เทศบาลต าบลบา้นเลือก โพธาราม 10,354 กลาง 20 
8 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาชะงุม้ โพธาราม 9,220 กลาง 18 
9 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

หนองกวาง 
โพธาราม 3,953 กลาง 8 

10 เทศบาลต าบลประสาทสิทธ์ิ ด าเนินสะดวก 4,8811 เล็ก 9 
11 เทศบาลต าบลบวังาม ด าเนินสะดวก 4,306 เล็ก 8 
12 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคลงั ด าเนินสะดวก 4,955 กลาง 10 
13 เทศบาลต าบลทุ่งหลวง ปากท่อ 13,311 กลาง 26 
14 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

หนองกระทุ่ม 
ปากท่อ 5,845 กลาง 11 

15 องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างหิน ปากท่อ 4,758 เล็ก 9 
16 เทศบาลต าบลบางแพ บางแพ 16,058 กลาง 31 
17 เทศบาลต าบลโพหกั บางแพ 10,646 กลาง 21 
18 องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนคา บางแพ 3,562 กลาง 7 
19 เทศบาลต าบลจอมบึง จอมบึง 5,077 กลาง 10 
20 องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากช่อง จอมบึง 9,528 ใหญ่ 18 
21 องคก์ารบริหารส่วนต าบลแกม้อน้ จอมบึง 9,546 กลาง 19 
22 เทศบาลต าบลวดัเพลง วดัเพลง 1,442 กลาง 4 
23 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

จอมประทดั 
วดัเพลง 3,530 กลาง 7 

24 เทศบาลต าบลสวนผึ้ง สวนผึ้ง 3,361 กลาง 6 
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ตารางที ่2 (ต่อ) 
 

ที่ ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอ ประชากร ขนาด 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
25 องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าหวาย สวนผึ้ง 5,608 กลาง 11 
26 องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นคา บา้นคา 9,069 กลาง 18 

รวม 226,913  440 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 เคร่ืองมือการวิจยัมี 2 ชนิด คือชนิดท่ี 1 เป็นแบบสอบถามส าหรับประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง 
เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณ และชนิดท่ี 2 เป็นแบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างส าหรับผูบ้ริหารของ
เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาธรรมาภิบาลในมิติของ
ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาคประชาชนกับการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหาร            
ส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 1. ขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือ 
     มีขั้นตอนในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ดงัน้ี 
  1.1 ศึกษาคน้ควา้จากแนวคิด ทฤษฏี ต ารา เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อก าหนด
โครงสร้างและขอบเขตของเน้ือหาแบบสอบถาม โดยให้ครอบคลุมวตัถุประสงค์ สมมติฐานและ
กรอบแนวคิดในการวจิยัคร้ังน้ี 
  1.2 สร้างแบบสอบถามตามกรอบแนวคิด วตัถุประสงค์ สมมติฐานของการวิจยั และ
ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน 
 2. การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 
  2.1 น าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและ     
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) จ  านวน 5 ท่าน มีรายนาม ดงัน้ี  
  1) รองศาสตราจารย ์ดร.จิตราภรณ์ สุทธิวรเศรษฐ์  คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และ
นวตักรรมการจดัการ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
  2) รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณภา โพธ์ินอ้ย มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
  3) รองศาสตราจารย ์ดร.พิเชฐ ม่วงนวล  คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบนัเทคโนโลยี 
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ผูเ้ช่ียวชาญดา้นวจิยั 
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  4) ดร.ทชัชญา วรรณบวรเดช  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา ผูเ้ช่ียวชาญดา้นรัฐประศาสนศาสตร์ 
  5) นายเจริญชยั นพชาติสถิต  ทอ้งถ่ินจงัหวดัราชบุรี ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการปกครอง
ทอ้งถ่ิน 
  2.2 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแลว้หากมีการปรับปรุงแกไ้ข ให้ท าการปรับปรุงและ
แกไ้ขแบบสอบถามแลว้ส่งใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบซ ้ าทั้งฉบบัอีกคร้ังหน่ึง จนกวา่แบบสอบถามทั้ง
ฉบบัจะผา่นการตรวจสอบทุกขอ้ค าถาม 
  2.3 น าแบบสอบถามท่ีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา โดยใชเ้ทคนิค 
Index of Item Objective Congruence (IOC) ในภาพรวมมีค่าเท่ากบั 0.92 
  2.4 น าแบบสอบถามไปทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ไปทดลองใช้ (Try 
Out) กบัประชาชนของเทศบาลเมืองนครปฐม จงัหวดันครปฐมจ านวน 50 ชุด แลว้น าขอ้มูลท่ีได ้
จากการทดลองใช้มาวิเคราะห์หาความเท่ียง (Reliability) โดยใช้สูตรค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ
คอนบาค (Conbach, 1970, p.161) ในภาพรวมมีค่าเท่ากบั 0.96 
  2.5 ปรับปรุงแก้ไขขอ้ค าถามในแบบสอบถามท่ียงัไม่เหมาะสม แลว้พิมพเ์ป็นฉบบั
สมบูรณ์และตรวจสอบรายละเอียดของความถูกต้องในถ้อยค าหรือส านวน เพื่อน าไปใช้เป็น
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยั 
 3. แบบสอบถามในการวจัิย 
     เคร่ืองมือการวิจัยเป็นแบบสอบถาม การวิจัยเชิงปริมาณผู้วิจัยเป็นผู ้กรอกข้อมูล 
ประเภท และขนาด ของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล แบบสอบถามมี 4 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1  ขอ้มูลสถานภาพส่วนบุคคลของผูต้อบค าถาม ประกอบดว้ย เพศ อายุ การศึกษา
สูงสุด และอาชีพ เป็นค าถามแบบปลายปิดมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
 ตอนที ่2  ขอ้มูลความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาลใน
การด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ใน 10 หลกัประกอบด้วย           
1) หลักประสิทธิผล 2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ                                    
5) หลักความโปร่งใส 6) หลักการมีส่วนร่วม 7) หลักการกระจายอ านาจ 8) หลักนิติธรรม                    
9) หลกัความเสมอภาค และ 10) หลกัมุ่งเนน้ฉันทามติ เป็นค าถามแบบปลายปิดมีลกัษณะเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดบั 
 เกณฑ์การใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล
จงัหวดัราชบุรี มีเกณฑ ์5 ระดบั ดงัน้ี 
  5  หมายถึง  ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานมากท่ีสุด 
  4  หมายถึง  ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานมาก 
  3  หมายถึง  ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานปานกลาง 
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  2  หมายถึง  ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานนอ้ย 
  1  หมายถึง  ใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานนอ้ยท่ีสุด 
 ตอนที่ 3  ข้อมูลในการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกับเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัดราชบุรี ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านการตรวจสอบ                     
2) ด้านรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน และ 3) ด้านการเลือกตั้ง เป็นค าถามแบบปลายปิดมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 3 ระดบั 
 เกณฑใ์นการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลมีเกณฑ ์3 ระดบั ดงัน้ี 
 3 หมายถึง ในรอบปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 3 คร้ังข้ึนไป อยูใ่นระดบัมาก 
 2 หมายถึง ในรอบปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 2 คร้ัง อยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1 หมายถึง ในรอบปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมือง 1 คร้ัง อยูใ่นระดบันอ้ย 
 ตอนที่ 4  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นค าถามแบบปลายเปิด (Open Ended 
Question) ให้ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะอย่างอิสระเก่ียวกบัการใช้
หลักธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล และการเข้าร่วม
กิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 
 เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีความครอบคลุม ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
 1. ผูว้ิจยัน าหนงัสือจากมหาวิทยาลยัศรีปทุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอเขา้เก็บรวบรวม
ขอ้มูลถึงนายกเทศมนตรี และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผูว้จิยัและผูช่้วยวจิยัน าสอบถามแจกประชาชนกลุ่มตวัอยา่งในพื้นท่ีดว้ยตนเอง และเก็บ
แบบสอบถามกลบัมาไดค้รบจ านวน 440 ฉบบั  
 3. น าแบบสอบถามไปวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูป 
 
สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาค าตอบในการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ส าหรับการค านวณและแปรผล ซ่ึงใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. สถิติวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลของ
เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ดงัน้ี 
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  1.1 ขอ้มูลทัว่ไปของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกอบดว้ย ประเภท ขนาด 
และขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศึกษา และอาชีพ ใช้ค่าร้อยละ 
(Percentage) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1.2 ขอ้มูลความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล ใน
การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล ใชห้าค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1.3 ขอ้มูลการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การ
บริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ใชห้าค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  1.4 ขอ้มูลการเสนอแนะของประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง เก่ียวกบัการใชห้ลกัธรรมาภิบาล 
ในการด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล และการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ
ภาคประชาชนกับเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ใช้ค่าความถ่ี (Frequency)          
ในการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 2. การแปลผลข้อมูล 
     การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดเกณฑก์ารแปลผลขอ้มูลส าหรับการวจิยัเชิงปริมาณ ดงัน้ี 
  2.1 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Ratio Scale)
ค่าระดับคะแนนการตอบค าถามความคิดเห็นของประชาชนกลุ่มตวัอย่างเก่ียวกับการใช้หลัก               
ธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรีมี 5 ระดบั 
โดยมีเกณฑ์วิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นตามเกณฑ์ของเบสท์ (Best and Kahn 1989, p. 225-230) 
ดงัน้ี 
  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 4.50-5.00 หมายถึง  มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของการด าเนินงาน 
      ในระดบัมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50-4.49 หมายถึง  มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของการด าเนินงาน 
      ในระดบัมาก 
  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.50-3.49 หมายถึง  มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของการด าเนินงาน 

ในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.50-2.49 หมายถึง  มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของการด าเนินงาน 
      ในระดบันอ้ย 
  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00-1.49 หมายถึง มีการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของการด าเนินงาน 
      ในระดบันอ้ยท่ีสุด 
  2.2 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดบั (Ratio Scale)            
ค่าระดบัคะแนนการตอบค าถามการเขา้ร่วมกิจกรรมทางการเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/
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องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี มี 3 ระดบั โดยใชเ้กณฑ์ในการค านวณความกวา้งของช่วง
คะแนน ส าหรับการแปลผล ดงัน้ี 
 

 ความกว้างของช่วงช้ันคะแนน     =  (คะแนนสูงสุด–คะแนนต ่าสุด)/จ านวนระดับ 
      =   (3 – 1) / 3 
      =   0.67 
 

  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.34-3.00 หมายถึง  ในรอบปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
      ทางการเมือง 3 คร้ังข้ึนไป อยูใ่นระดบั มาก 
  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.67-2.33 หมายถึง  ในรอบปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
      ทางการเมือง 2 คร้ัง อยูใ่นระดบั ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 1.00-1.66 หมายถึง  ในรอบปีท่ีผา่นมาไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม 
      ทางการเมือง 1 คร้ัง อยูใ่นระดบั นอ้ย 
 3. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 
     การใช้สถิติเชิงอนุมาน เป็นการวิเคราะห์ท่ีว่าด้วยเทคนิคในการรวบรวมขอ้มูลจาก
ตวัอยา่ง แลว้น าผลการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง น าไปสรุปลกัษณะของกลุ่มตวัอยา่งโดย
อาศยัทฤษฎีความน่าจะเป็นเป็นเคร่ืองมือช่วยในการตดัสินใจ ซ่ึงจะท าใหส้ามารถบอกไดว้า่ ผลสรุป
ท่ีไดม้ามีโอกาสผดิพลาดมากนอ้ย โดยสถิติเชิงอนุมานท่ีใชใ้นงานวจิยัน้ี ไดแ้ก่  
  3.1 การทดสอบที (t-test) เพื่อทดสอบสมมติฐานเก่ียวกับความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉล่ียของประชากร 2 กลุ่ม 
  3.2 ค่าสถิติวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) ในการทดสอบ
ความแตกต่างของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่มข้ึนไป ซ่ึงหากทดสอบสมมติฐานแลว้พบว่า 
ตวัแปรมีความแตกต่างกนั จะใช้สถิติวิเคราะห์การเปรียบเทียบเชิงซ้อน (Multiple Comparison)        
โดยใชว้ิธีทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉล่ีย
ท่ีแตกต่างกนั 
  3.3 ค่าสถิติสหสัมพนัธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ใชใ้น
การวเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของตวัแปรอิสระ เพื่อทดสอบปัญหา Multicollinearity หรือสภาพท่ีกลุ่ม
ของตวัแปรอิสระในสมการมีความสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั ในกรณีท่ีขนาดของความสัมพนัธ์มีค่าสูง 
จะมีผลท าให้ตวัค านวณท่ีไดมี้ค่าเบ่ียงเบนไปจากค่าท่ีแทจ้ริงก่อนจะน าไปวิเคราะห์ดว้ยการถดถอย
เชิงพหุต่อไป  
  3.4 การวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression 
Analysis) ใช้ในการวิเคราะห์ความสามารถในการพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างการเมืองภาค
ประชาชนกบัการด าเนินงานตามหลกัธรรมาภิบาลขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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ส่วนที ่2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 
 การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้วิธีการสัมภาษณ์ 
เป็นรายบุคคล (Individual Interview) สัมภาษณ์ทีละคนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อ
ประสงคต์อ้งการรับความคิดเห็นองคค์วามรู้ และประสบการณ์ตรงจากผูบ้ริหารงานขององคก์รส่วน
ทอ้งถ่ิน เก่ียวกบัแนวทางการแกไ้ขปัญหาโดยการใชห้ลกัธรรมาภิบาล ในการด าเนินงานของเทศบาล/
องค์การบริหารส่วนต าบล และการสนับสนุนส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองของ                   
ภาคประชาชนกบัเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก              
(In-depth Interview) กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัท่ีอยู่ใกลชิ้ดขอ้มูลและสามารถให้ขอ้มูลเชิงลึกได ้
และเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคญัของการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพทั้งขอ้มูลดา้นขอ้เท็จจริง ขอ้มูลความคิดเห็น 
และเจตคติของผูใ้ห้ขอ้มูล (ชาย โพธิสิตา, 2547, หน้า 254-255) ดงันั้น จะเห็นไดว้่าการสัมภาษณ์
เจาะลึก เป็นการสัมภาษณ์ในลกัษณะการสนทนา เพราะนอกจากจะไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงคแ์ลว้
หากใช้การสนทนาจะได้ประโยชน์ในการแลกเปล่ียนระหว่างผูว้ิจ ัยกับผูใ้ห้ข้อมูล ด้วยเหตุน้ี        
การสัมภาษณ์จึงเป็นส่วนหน่ึงของการสนทนา (สุรพงษ ์โสธนะเสถียร, 2545, หนา้ 400) ซ่ึงจะท าให้
ไดข้อ้มูลแวดลอ้มท่ีสมบูรณ์โดยรอบดา้นมากข้ึนมากกวา่การสัมภาษณ์ท่ีจะไดค้  าตอบจากผูใ้ห้ขอ้มูล
เพียงฝ่ายเดียว โดยพยายามส่ือสารสองทางซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจยั ในการวิจยัเชิงคุณภาพ
ผูว้ิจยัใชเ้พื่อศึกษาตามวตัถุประสงค์ 1) เพื่อหาแนวทางการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชนให้เกิด
ความเขม้แข็งในการร่วมบริหารงานทอ้งถ่ิน และ 2) เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัธรรมาภิบาล ซ่ึงผูว้จิยัไดก้  าหนดระเบียบวธีิวจิยั ดงัน้ี 
 
กลุ่มเป้าหมาย 
 
 ในการวจิยัเชิงคุณภาพเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากฝ่ายบริหารของเทศบาล/องคก์ารบริหาร
ส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ประกอบดว้ย นายก/รองนายกเทศมนตรี ปลดั/รองปลดัเทศบาล นายก/
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และปลดั/รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลจ านวน 111 แห่ง 
แห่งละ 2 คน รวม 222 คน ขอ้มูล ณ 12 กนัยายน พ.ศ. 2557 (ส านกัทะเบียน ศบท. ภาค 7 สาขา
จงัหวดัราชบุรี, 2557) 
 กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายท่ีใชร้วบรวมขอ้มูล จากฝ่ายบริหารของเทศบาล/องคก์าร
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี วิธีการเลือกกลุ่มเป้าหมายโดยใชค้วามน่าจะเป็น (Probability 
Sampling) โดยการเลือกแบบชั้นภูมิ (Stratified Sampling) ไดก้ลุ่มเป้าหมายจากเทศบาล 13 แห่ง 
และองคก์ารบริหารส่วนต าบล 13 แห่ง รวม 26 แห่ง แต่ละแห่งสัมภาษณ์ผูบ้ริหารกลุ่มเป้าหมาย 
แห่งละ 2 คน รวม 52 คน 
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เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย  
 
 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
ส าหรับใช้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารกลุ่มเป้าหมายของเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลจงัหวดัราชบุรี              
มีหวัขอ้ส าคญัในการสัมภาษณ์ คือ แนวทางแกปั้ญหาการใชห้ลกัธรรมภิบาลในการด าเนินงานของ
เทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล และการสนับสนุนส่งเสริมการเมืองของภาคประชาชนกับ
เทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี แบบสอบถามมี 3 ตอน ดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูใ้ห้สัมภาษณ์ ไดแ้ก่ ช่ือ อายุ ต  าแหน่ง การศึกษา และเวลา
ในการปฏิบติังาน  
 ตอนที่ 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวทางการแกปั้ญหาการด าเนินงานของเทศบาล/องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่ีรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล 10 หลัก ประกอบด้วย 1) หลักประสิทธิผล                       
2) หลักประสิทธิภาพ 3) หลักการตอบสนอง 4) หลักภาระรับผิดชอบ 5) หลักความโปร่งใส                      
6) หลกัการมีส่วนร่วม 7) หลกัการกระจายอ านาจ 8) หลกันิติธรรม 9) หลกัความเสมอภาค และ                   
10) หลกัมุ่งเนน้ฉนัทามติ 
 ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมทาง 
การเมืองของภาคประชาชนกบัเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล ใน 3ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้น
การตรวจสอบ 2) ดา้นรูปแบบทางการเมืองภาคประชาชน และ 3) ดา้นการเลือกตั้ง 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 
 เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้นและมีความครอบคลุม ผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัน าหนงัสือจากมหาวทิยาลยัศรีปทุมพร้อมแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อขอ
ความอนุเคราะห์นดัหมาย วนั เวลา และสถานท่ี เพื่อเขา้สัมภาษณ์เก็บขอ้มูล ถึงนายกเทศมนตรีและ
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. ผูว้ิจยัเขา้สัมภาษณ์ผูบ้ริหารเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ประกอบดว้ย นายก/
รองนายกเทศมนตรี ปลดั/รองปลดัเทศบาล นายก/รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล และปลดั/
รองปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี ตามวนั เวลา และสถานท่ีตามท่ีไดน้ดัหมายไว ้
ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดค้รบ 52 แห่ง 
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การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการตีความเชิงตรรกะ (Logical Interpretation) โดยวิธีการอุปนยั 
(Inductive) จากขอ้มูลการสัมภาษณ์เชิงลึกผูบ้ริหารเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อศึกษา
การใช้หลกัธรรมาภิบาลในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัราชบุรี ใน 10 
หลกัธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลกัประสิทธิผล หลกัประสิทธิภาพ หลกัการตอบสนอง หลัก  
ภาระรับผิดชอบ หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการกระจายอ านาจ หลกันิติธรรม  
หลกัความเสมอภาค และหลกัมุ่งเน้นฉนัทามติ แลว้สรุปทีละประเด็นเป็นแนวทางในการส่งเสริม
การบริหารงานและ การด าเนินงานของเทศบาล/องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัราชบุรี  
 
การตรวจสอบข้อมูล 
 
 การตรวจสอบขอ้มูลผูว้ิจยัใช้วิธีตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้าหรือไตรมิติ (Triangulation) 
เพื่อใหเ้กิดความแน่ใจในความแม่นย  า และความน่าเช่ือถือของขอ้มูล ขจดัความล าเอียงของผูว้ิจยั จึง
ไดก้ าหนดการตรวจสอบขอ้มูลก่อนท่ีจะท าการวเิคราะห์ โดยใชว้ธีิการตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า 
(Denzin, 1970, p.36) ซ่ึงมีวธีิการ ดงัน้ี 
       1. การตรวจสอบสามเส้าดา้นขอ้มูล (Data Triangulation) โดยเนน้การตรวจสอบขอ้มูล
ท่ีได้มาจากแหล่งต่างๆ นั้นมีความเหมือนกนัหรือไม่ ซ่ึงถ้าทุกแหล่งขอ้มูลพบว่าได้ขอ้คน้พบมา
เหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้ามีความถูกตอ้ง 
      2. การตรวจสอบสามเส้าดา้นผูว้ิจยั (Investigator Triangulation) โดยเนน้การตรวจสอบ
จากผูว้ิจยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลท่ีต่างคนกนัว่าไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนกนัหรือแตกต่างกนัอย่างไร ซ่ึงถ้า
ผูว้จิยัหรือผูเ้ก็บขอ้มูลทุกคนพบวา่ขอ้คน้พบท่ีไดม้ามีความเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัไดม้ามี
ความถูกตอ้ง 
       3. การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulation) เนน้การตรวจสอบวา่ถา้มี
การใช้ทฤษฎีท่ีหลากหลายแลว้ดูขอ้มูลท่ีไดม้านั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ ถา้ผูว้ิจยัพบว่า 
ไม่วา่จะน าทฤษฎีใดมาใชก้็ไดข้อ้คน้พบท่ีเหมือนกนั แสดงวา่ขอ้มูลท่ีผูว้จิยัไดม้านั้นมีความถูกตอ้ง 


