
บทที ่3 

ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัย เร่ือง “การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 ”

คร้ังน้ี เปนการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method) ประกอบดวย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 

Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยมวิีธีการวิจัย ดังน้ี 

 

การวิจัยเชิงปริมาณ 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร 

ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในเทศบาล 46 แหงของ 4 จังหวัด

ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน2,166 คน

กลุมตัวอยาง 

 ขนาดกลุมตัวอยาง ผูวิจัยกําหนดขนาดตัวอยางจากผูปฏิบัติงานในเทศบาล 46แหง ของ 4

จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีจํานวน

ประชากร 2,166 คน โดยกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี จะใชหลักการคํานวณ

ของ Yamane ดังน้ี 

n = N 

1 + N (e)2 

n =  จํานวนของกลุมตัวอยาง 

N = จํานวนรวมทั้งหมดของประชากรที่ใชในการศึกษา 

e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง (กําหนดให = .05) 

แทนคา n = 2,166 

 1 + 2,166 (0.05)2 

=                   338 

 ผูวิจัยเลือกอําเภอจาก 4 จังหวัด จังหวัดละ 2 อําเภอ โดยวิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจงโดยใชเกณฑ

ในการเลือก คือ อําเภอที่มีการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งมีผลการพิจารณาของคณะกรรมการป.ป.ช. และมี

ผลการตัดสินของศาลปกครองวา มีความผิดจริงทําใหไดอําเภอเมืองของทุกจังหวัดในพื้นที่               

ภาคกลางตอนลาง 1 ไดแก อําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี อําเภอเมืองจังหวัดนครปฐม อําเภอเมือง

จังหวัดราชบุรี และอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี เปนกลุมตัวอยางและผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางโดย

การจับฉลากอําเภออีกจังหวัดละ 1 อําเภอ ทําใหไดอําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี อําเภอนครชัยศรี 
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จังหวัดนครปฐม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี และอําเภอสองพี่นอง จังหวัดสุพรรณบุรีดังแสดง

ในตารางที่ 2 
 

ตารางท่ี 2  แสดงกลุมตัวอยางในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

จังหวัด เทศบาล 

กาญจนบุรี  

1. อําเภอเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี, เทศบาลตําบลแกงเสี้ยน, เทศบาล

ตําบลทามะขาม, เทศบาลตําบลปากแพรก, เทศบาลตําบล          

ลาดหญา และเทศบาลตําบลหนองบัว 

2. อําเภอทามะกา เทศบาลตําบลทาเรือพระแทน , เทศบาลตําบลดอนขมิ้น ,

เทศบาลตําบลทามะกา, เทศบาลตําบลทาไม, เทศบาลตําบล

พระแทน, เทศบาลตําบลพระแทนลําพระยา, เทศบาลตําบล 

ลูกแก, เทศบาลตําบลหนองลาน และเทศบาลตําบลหวายเหนียว 

นครปฐม  

1. อําเภอเมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม, เทศบาลเมืองนครปฐม, เทศบาลตําบล

ดอนยายหอม, เทศบาลตําบลธรรมศาลา, เทศบาลตําบลบอพลับ, 

เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ และเทศบาลตําบลมาบแค 

2. อําเภอนครชยัศรี เทศบาลตําบลนครชัยศรี, เทศบาลตําบลหวยพลู และเทศบาล

ตําบลขุนแกว 

ราชบุรี  

1. อําเภอเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี, เทศบาลตําบลเขางู, เทศบาลตําบลหลักเมือง, 

เทศบาลตําบลหลุมดิน และเทศบาลตําบลหวยชินสีห 

2. อําเภอบานโปง 

 

เทศบาลเมืองบานโปง, เทศบาลตําบลกระจับ, เทศบาลตําบล

กรับใหญ, เทศบาลตําบลทาผา, เทศบาลตําบลหวยกระบอก, 

และเทศบาลตําบลเบิกไพร  

สุพรรณบุรี  

1. อําเภอเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี, เทศบาลตําบลทาระหัด, เทศบาล

ตําบลทาเสด็จ, เทศบาลตําบลบางกุง, เทศบาลตําบลบานโพธิ์, 

เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา, เทศบาลตําบลสวนแตง และ

เทศบาลตําบลหวยวังทอง 

2. อําเภอสองพี่นอง เทศบาลเมืองสองพี่นอง และเทศบาลตําบลทุงคอก 
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 หลังจากน้ันผูวิจัยไดสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิแบบเปนสัดสวน เพื่อหาสัดสวนที่เหมาะสม

ของกลุมตัวอยาง ตามจํานวนประชากรของแตละหนวยงาน ซึ่งมสีูตรดังน้ี 

จํานวนตัวอยางของ  =  จํานวนตัวอยางทั้งหมด × จํานวนประชากรของแตละหนวยงาน 

                                                                                 จํานวนประชากรทั้งหมด 

เมื่อแทนคาตามสูตรขางตน ทําใหไดกลุมตัวอยางซึ่งเปนสัดสวนที่เหมาะสมของแตละ

หนวยงานสาํหรับใชในการศึกษา ดังน้ี 
 

ตารางท่ี 3  แสดงกลุมตัวอยางในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

จังหวัด เทศบาล 
ขาราชการ 

จํานวน (คน) 

กลุม

ตัวอยาง 

กาญจนบุรี    

1. อําเภอเมืองกาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 116 18 

 เทศบาลตําบลแกงเสี้ยน 25 4 

 เทศบาลตําบลทามะขาม 16 2 

 เทศบาลตําบลปากแพรก 30 5 

 เทศบาลตําบลลาดหญา 21 3 

 เทศบาลตําบลหนองบัว 28 4 

2. อําเภอทามะกา เทศบาลตําบลทาเรือพระแทน 29 5 

 เทศบาลตําบลดอนขมิ้น 21 3 

 เทศบาลตําบลทามะกา 16 2 

 เทศบาลตําบลทาไม 39 6 

 เทศบาลตําบลพระแทน 17 3 

 เทศบาลตําบลพระแทนลําพระยา 14 2 

 เทศบาลตําบลลูกแก 18 3 

 เทศบาลตําบลหนองลาน 25 4 

 เทศบาลตําบลหวายเหนียว 22 3 

นครปฐม    

1. อําเภอเมืองนครปฐม เทศบาลนครนครปฐม 699 109 

 เทศบาลเมืองนครปฐม 27 4 

 เทศบาลตําบลดอนยายหอม 17 3 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

จังหวัด เทศบาล 
ขาราชการ 

จํานวน (คน) 

กลุม

ตัวอยาง 

 เทศบาลตําบลธรรมศาลา 32 5 

 เทศบาลตําบลบอพลับ 27 4 

 เทศบาลตําบลโพรงมะเด่ือ 21 3 

 เทศบาลตําบลมาบแค 27 4 

1. อําเภอนครชยัศรี เทศบาลตําบลนครชัยศรี 32 5 

 เทศบาลตําบลหวยพล ู 21 3 

 เทศบาลตําบลขุนแกว 24 4 

ราชบุรี    

1. อําเภอเมืองราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี 73 11 

 เทศบาลตําบลเขาง ู 34 6 

 เทศบาลตําบลหลักเมือง 45 7 

  เทศบาลตําบลหลุมดิน 28 4 

 เทศบาลตําบลหวยชินสหี 35 6 

2. อําเภอบานโปง เทศบาลเมืองบานโปง 69 11 

 เทศบาลตําบลกระจับ 49 8 

 เทศบาลตําบลกรับใหญ 32 5 

 เทศบาลตําบลทาผา 44 7 

 เทศบาลตําบลหวยกระบอก 21 3 

 เทศบาลตําบลเบิกไพร 35 6 

สุพรรณบุรี    

1. อําเภอเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 110 17 

 เทศบาลตําบลทาระหัด 20 3 

 เทศบาลตําบลทาเสด็จ 43 7 

 เทศบาลตําบลบางกุง 11 2 

 เทศบาลตําบลบานโพธิ ์ 24 4 

 เทศบาลตําบลโพธิ์พระยา 25 4 

 เทศบาลตําบลสวนแตง 29 5 
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ตารางท่ี 3  (ตอ) 

จังหวัด เทศบาล 
ขาราชการ 

จํานวน (คน) 

กลุม

ตัวอยาง 

 เทศบาลตําบลหวยวังทอง 15 2 

2. อําเภอสองพี่นอง เทศบาลเมืองสองพี่นอง 46 7 

 เทศบาลตําบลทุงคอก 14 2 

รวม 46  แหง 2,166 338 
 

 หลังจากน้ันสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) จากเจาหนาที่ที่ปฏิบัติงานในแตละ

เทศบาลในพื้นที่จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 ตอน ไดแก 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคล ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพการ

สมรส การศึกษา และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมภิบาลไปปฏิบัติ

ประกอบดวย ดานนโยบาย ดานการกําหนดภารกิจและการมอบหมายงาน ดานงบประมาณ ดาน

องคการหนวยงาน ดานผูบริหาร ดานบุคลากร ดานสภาพแวดลอม ดานการติดตอสื่อสารระหวาง

หนวยงาน ดานการวางแผน และดานการประเมินผล โดยใชมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert’s Scale)

โดยใหคาของคําตอบเปน 5 ระดับ คือ 

5 หมายถึง มีระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมากที่สุด 

4 หมายถึง มีระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมาก 

3 หมายถึง มีระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติปานกลาง 

2 หมายถึง มีระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินอย 

1 หมายถึง ไมมีระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท ดังน้ี 

สูตรการหาอันตรภาคชั้น ดังน้ี 

 คาพิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

 จํานวนชั้น จํานวนชั้น 

 = 5 – 1 = 0.8 

 5 
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การแปลความหมายคะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 4.21– 5.00 หมายถึง ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติอยูในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาล 

ไปปฏิบัติอยูในระดับระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติอยูในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาล

ไปปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติประกอบดวยหลัก

ประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปรงใสหลักการ

มีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนนฉันทามติมี

ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชมาตรวัดแบบลิเคอรท (Likert’sScale) 

โดยใหคาของคําตอบเปน 5 ระดับ คือ 
 

5 หมายถึง มีระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมากที่สุด 

4 หมายถึง มีระดับการนําหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัติมาก 

3 หมายถึง มีระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติปานกลาง 

2 หมายถึง มีระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัตินอย 

1 หมายถึง ไมมีการนําหลกัธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
 

ผูวิจัยกําหนดเกณฑในการวิเคราะหขอมูลตามเกณฑของเบสท ดังน้ี 

สูตรการหาอันตรภาคชั้น ดังน้ี 

 คาพิสัย = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 

 จํานวนชั้น จํานวนชั้น 

 = 5 – 1 = 0.8 
 

การแปลความหมายคะแนน 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยูใน

ระดับมากที่สุด 

คะแนนเฉลี่ย

  

3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก 
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คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยูใน

ระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยูใน

ระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติอยูใน

ระดับนอยที่สุด 
 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามปลายเปด เพื่อสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับปญหา

และอุปสรรคในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติในเทศบาลพืน้ที่ภาคกลางตอนลาง 1 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย โดยมีรายละเอียดในการสรางและหาคุณภาพ

ของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 

2.  สรางกรอบแนวคิดในการวิจัย ขอบเขตการวิจัย 

3.  สรางแบบสอบถามในการวิจัยเพื่อนําไปใชในการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยตอไป 

 การหาคุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดังน้ี 

1. ตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยใหผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของ

เน้ือหาของแบบสอบถาม เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของเน้ือหา และความสอดคลองตามคํานิยาม

ของตัวแปร แลวแกไขความไมเหมาะสมตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญและคัดเลือกคําถามที่

เหมาะสมกับเน้ือหา และความสอดคลองตามคํานิยามของตัวแปร โดยมีผูเชี่ยวชาญ 5 ทานคือ 

1. รองศาสตราจารย ดร.สมบูรณ ศิริสรรหิรัญ ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ มหาวิทยาลยัมหิดล 

2. ดร. ธิติ  ศรีใหญ ผูเชี่ยวชาญดานทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร 

3. ดร. อลงกต แผนสนิท ผูเชี่ยวชาญดานธรรมาภิบาล 

4. นายวิโรจน หว่ันทอก นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเวียงสา 

5. นายนําชาติ จันทรดี ปลัดเทศบาลตําบลกลางเวียง 

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหาจากผูเชี่ยวชาญที่ 5 ทาน ลงความเห็นและใหคะแนน

เพื่อใชคํานวณคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดมุงหมายของการวิจัย (Index of Item 

Object Congruence, IOC) โดยคะแนนรายขอทีไ่ดจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญทั้ง 5ทาน ดังน้ี 
 

คะแนนเทากับ +1 เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับจุดมุงหมายที่ต้ังไว 

คะแนนเทากับ  0  เมื่อไมแนใจขอคําถามมีลักษณะคลุมเครือไมชัดเจน 

คะแนนเทากับ  1  เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองตามจุดมุงหมายที่ต้ังไว 
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1.  รวบรวมความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ นํามาหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คําถามกับจุดมุงหมายของการวิจัย (Index of Item Object Congruence, IOC) ซึ่งคา IOC ในภาพรวม

เทากับ 0.9885  

2.  คัดเลือกขอความที่มีคา IOC ระหวาง 0.60 –1.00 มาใชเปนคําถามในแบบสอบถาม   

นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใชกับขาราชการที่ปฏิบัติงานอยูในเทศบาลในเขตพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน เพือ่ทดสอบความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถาม 

3.  นําผลที่ไดจากการทดสอบ มาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α) ของครอนบาค (Cronbach) 

ในดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ซึ่งไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.9146 

และในดานการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ ซึ่งไดคาความเชื่อมั่น เทากับ 0.9887  

4.  คัดเลือกขอคําถามที่ไดจากการทดสอบ มาหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (α ) ระหวาง

0.60-1.00 นํามาใชเปนขอคําถามในแบบสอบถาม 

5.  แบบสอบถามที่ไดรับการตรวจสอบและแกไขปรับปรุงแลวนําเสนออาจารยที่ปรึกษา

เพื่อใหความเห็นชอบแลวจึงนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลกบักลุมตัวอยางตอไป 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ในการวิจัยคร้ังน้ี มีการวางแผนเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1. สรางแบบสอบถาม และตรวจสอบแบบสอบถาม 

2. ทําหนังสือจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมถึงนายกเทศมนตรีเทศบาล จํานวน 46 แหง ในเขต

ภาคกลางตอนลาง 1  

3. จัดเตรียมแบบสอบถาม 

4. นําแบบสอบถามไปทําการเก็บรวบรวมขอมูล โดยทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

5. นําแบบสอบถามทีไ่ดมาตรวจสอบความสมบูรณและคัดเลือก จัดทําลําดับไว 

 การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยในคร้ังน้ี ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตรในการ

วิเคราะหขอมลูของแบบสอบถาม 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนของตัวแปรไดแก คาความถี่ (Frequency) คารอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานของการวิจัย ไดแก  

2.1. คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ โดยใชสูตรสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient) 

2.2. วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise Multiple Regression 

Analysis) เพื่อหาคานํ้าหนัก ระหวางตัวแปรปจจัย กับการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติ 
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การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 กลุมเปาหมาย 

ผูวิจัยไดทําการเลือกกลุมเปาหมายแบบเฉพาะเจาะจง โดยเลือกผูใหขอมูลสําคัญไดแก

นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล จากเทศบาลในจังหวัดที่ไดเลือกจากการวิจัยเชิงปริมาณรวมทั้งสิ้น 16 คน 

ดังรายละเอียดในตารางที่ 4 

 

ตารางท่ี 4  แสดงกลุมตัวอยางในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

จังหวัด เทศบาล 

กาญจนบุรี  

1. อําเภอเมืองกาญจนบุรี เทศบาลตําบลแกงเสี้ยน 

2. อําเภอทามะกา เทศบาลตําบลทาไม 

นครปฐม  

1. อําเภอเมืองนครปฐม เทศบาลเมอืงนครปฐม 

2. อําเภอนครชัยศรี เทศบาลตําบลนครชัยศรี 

ราชบุรี  

1. อําเภอเมืองราชบุรี เทศบาลตําบลหวยชินสหี 

1. อําเภอบานโปง เทศบาลเมืองบานโปง 

สุพรรณบุรี  

1. อําเภอเมืองสุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสวนแตง 

2. อําเภอสองพี่นอง เทศบาลตําบลทุงคอก 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

 ในการวิจัยเชิงคุณภาพในคร้ังน้ี ผูวิจัยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ประกอบดวย

คําถามเกี่ยวกับ 1) ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาค

กลางตอนลาง 1 2) ปญหาอุปสรรค และแนวทางในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลใน

พื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

 การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ในการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยในคร้ังน้ี ผูวิจัยดําเนินการสรางเคร่ืองมือในการวิจัยดังน้ี 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีหลักธรรมาภิบาลและการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของ

เทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 

2. สรางแบบสัมภาษณเพื่อนําไปใชในการเก็บขอมูลในการวิจัยตอไป 
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 คุณภาพเคร่ืองมือ 

ผูวิจัยดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยโดยใหที่ปรึกษาตรวจสอบ

แบบสัมภาษณกอนนําไปใชเก็บขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูล  

การกําหนดผูใหเปนขอมูลสําคัญ (Key Informant) ผูวิจัยไดใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง  (Purposive Sampling) ซึ่งผู วิจัยไดกําหนดผูใหขอมูลเพื่อสัมภาษณแบบเจาะลึกไดแก

นายกเทศมนตรี และปลัดเทศบาล รวมทั้งสิ้น 16 คน 

 วิธีการสัมภาษณ ผูวิจัยทําการสัมภาษณแบบเจาะลึกโดยไดชี้แจงวัตถุประสงคและขอบเขต

การสัมภาษณ โดยกําหนดประเด็นการสัมภาษณตอนายกเทศมนตรีและปลัดเทศบาลไวดังน้ี 

 การนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลางตอนลาง 1 10 ดาน ไดแก 

หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบหลักความโปรงใส 

หลักการมีสวนรวม หลักการกระจายอํานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุงเนน

ฉันทามติ 

 ปญหาอุปสรรคของการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพื้นที่ภาคกลาง

ตอนลาง 1 

 แนวทางในการนําหลักธรรมาภิบาลไปปฏิบัติของเทศบาลในพืน้ที่ภาคกลางตอนลาง 1 

การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลจากแบบสัมภาษณ โดยการสัมภาษณ และบันทึกเสียงหลัง

จากน้ันจึงทําการถอดเทปทีบ่ันทึกเสียงและวิเคราะหขอมูลโดยการตีความ 

การตรวจสอบขอมูล 

ผูวิจัยใชการตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (Triangulation) การตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา 

คือ การแสวงหาความเชื่อถือไดของขอมูลจากแหลงที่แตกตางกัน ในการตรวจสอบขอมูลเพื่อใหได

ขอมูลที่มีคุณภาพและมีความถูกตองดวยการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ การตอบ

แบบสอบถาม การสังเกต และจากการวิเคราะหขอมูลเอกสาร หลังจากที่ผูวิจัยทําการเก็บรวบรวม

ขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ผูวิจัยจะดําเนินการวิเคราะหขอมูล และการสรุปผลการวิจัยตอไป 


