บทที่ 3
วิธีดาํ เนินงานวิจัย
การจัดทําวิทยานิพนธ์ครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงสภาพ ปัญหาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบลในจังหวัดตาก รวมไปถึงการหาแนวทางใน
การพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในจังหวัดตาก ในการศึกษาครั้งนี้ผศู ้ ึกษาได้กาํ หนดรายละเอียดในการดําเนินการศึกษาวิจยั
ดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิ านตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้ องถิน่ ขององค์ การบริหารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก โดย
การสั มภาษณ์ ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องโดยตรงกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้ องถิน่
ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.

แหล่ งข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดผูใ้ ห้ขอ้ มูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 18 คน โดยแยกเป็ น
3 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการ จํานวน 6 คน, ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 6 คน และ
ผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ดา้ นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 6 คน โดยใช้กรอบแนวคิด
ในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันได้แก่
การวางแผน การปฏิบตั ิตามแผน การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล (กองราชการส่ วน
ตําบล กรมการปกครอง, 2540, หน้า 1-2)
2.
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้คือ แบบสัมภาษณ์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง (Structured Interview) ซึ่งผูว้ ิจยั กําหนดหัวข้อคําถามที่ทาํ การศึกษาในลักษณะกว้างๆ
เป็ นลักษณะคําถามแบบเปิ ดที่ผวู ้ ิจยั ต้องใช้วิธีสมั ภาษณ์เพื่อให้ได้ขอ้ มูลระดับลึก มีการกําหนด
ประเด็นที่สาํ คัญ คือ สภาพ ปั ญหา และแนวทางการพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
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พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล โดยใช้กรอบในการจัดทําแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับ
กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อันได้แก่ การวางแผน
การปฏิบตั ิตามแผน การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล (กองราชการส่ วนตําบล กรมการ
ปกครอง, 2540, หน้า 1-2) หลังจากนั้นนําแบบสัมภาษณ์เสนอให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
พิจารณาตรวจแก้ภาษา เนื้อหาและโครงสร้าง และส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบ
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ ความสอดคล้องของข้อคําถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบ
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและ
วัตถุประสงค์ (Item – Objective Congruence Index: IOC) ซึ่งได้ค่า IOC อยูร่ ะหว่าง 0.6 – 1.0
หลังจากนั้นนําข้อมูลมาจัดทําเป็ นแบบสอบถามเพื่อสอบยันความคิดและปรากฏการณ์กบั กลุ่ม
ประชากรกลุ่มใหญ่อีกครั้งหนึ่ง
3. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการติดต่อขอเข้าสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
จํานวน 18 คน ได้แก่ นักวิชาการ จํานวน 6 คน, ผูบ้ ริ หารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จํานวน 6 คน
และผูป้ ฏิบตั ิงานที่มีประสบการณ์ดา้ นการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 6 คน ลักษณะการ
สัมภาษณ์จะออกมาในลักษณะของการสนทนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ ในการ
สัมภาษณ์จะจัดรู ปแบบอย่างเป็ นทางการ โดยขณะสัมภาษณ์จะมีการขออนุญาตบันทึกเสี ยงระหว่าง
สัมภาษณ์ดว้ ย เพื่อตรวจสอบและป้ องกันการคลาดเคลื่อนของข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการปฏิบัตงิ านตามกระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้ องถิน่ ขององค์ การบริหารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก โดย
ใช้ แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วยคําถามปลายปิ ดในรู ปมาตราส่ วนประมาณค่า
(Rating Scale) 5 ระดับ และคําถามปลายเปิ ด

1. ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้ คือ คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในจังหวัดตากจํานวน 212 คน และพนักงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล จํานวน 1,742 คน รวม
1,954 คน (แผนอัตรากําลัง 3 ปี และแผนอัตรากําลังพนักงานจ้าง 4 ปี ประจําปี งบประมาณ 2552)
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2. กลุ่มตัวอย่ าง
ผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด 1,954 คน โดยใช้ตาราง
ของเครจซี่และมอร์แกน (Krecie & Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 322 คน (ธานินทร์ ศิลป์
จารุ , 2549, หน้า 50-62) โดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่ มแบบหลายขั้นตอน
(Multi – stage Sampling) ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ใช้วิธีการสุ่ มแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) โดยการ
จัดสรรตามสัดส่ วน (Proportional Allocation) ได้กลุ่มตัวอย่างตามขนาดของ อบต. ตามตารางดังนี้
ตารางที่ 6 จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามขนาดขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
อบต.

ประชากร

ขนาดกลาง

1,412

ขนาดเล็ก

542

กลุ่มตัวอย่าง
322x1,412
= 233
1,954
322x542
= 89
1,954

ขั้นตอนที่ 2 นําจํานวนประชากรแยกตามคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม
มาคํานวณสัดส่ วน ตามวิธีการ Probability proportionate to size sampling (สุ วิมล ติรกานันท์, 2546,
หน้า 202-203) ได้ดงั นี้
ตารางที่ 7 จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม อบต.ขนาดกลาง
กลุ่มงาน
1. คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
2. พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล
รวม

อบต.ขนาดกลาง
ประชากร สัดส่ วน กลุ่มตัวอย่าง
152
1
(233/9.2)(1) =25
1,260
8.2 (233/9.2)(8.2) =208
1,412
9.2
233
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ตารางที่ 8 จํานวนกลุ่มตัวอย่างจําแนกตามคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม อบต.ขนาดเล็ก
กลุ่มงาน
1. คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบล
2. พนักงานองค์การบริ หารส่ วนตําบล
รวม

อบต.ขนาดเล็ก
ประชากร สัดส่ วน กลุ่มตัวอย่าง
60
1
(89/9)(1) =10
482
8
(89/9)(8) =79
542
9
89

ขั้นตอนที่ 3 ใช้วิธีการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้วิธีจบั ฉลาก
เพื่อทําการสุ่ ม อบต. แต่ละขนาดมา 30% เพื่อคัดเลือก อบต.ที่เป็ นตัวแทนของ อบต.ขนาดกลาง
และอบต.ขนาดเล็ก ได้ อบต.ที่เป็ นตัวแทน ดังนี้
อบต.ขนาดกลาง ได้ 11 อบต.คือ อบต.วาเลห์, อบต.แม่ปะ, อบต.แม่อุสุ, อบต.แม่
สอง, อบต.วังหิ น, อบต.แม่ตาว, อบต.ช่องแคบ, อบต.ท่าสองยาง, อบต.แม่ระมาด, อบต.ยกกระบัตร
และ อบต.แม่ตื่น
อบต.ขนาดเล็ก ได้ 5 อบต. คือ อบต.ท่าสายลวด, อบต.นํ้ารึ ม, อบต.แม่ก,ุ อบต.
พระธาตุ และ อบต.โป่ งแดง
ดังนั้น จะสรุ ปเป็ นตารางการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างแยกตามคุณสมบัติของผูต้ อบ
แบบสอบถาม ตามขนาดของ อบต. ได้ดงั ตารางที่ 9
ตารางที่ 9 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม อบต.ขนาดกลาง
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

อบต.
อบต.วาเลห์
อบต.แม่ปะ
อบต.แม่อุสุ
อบต.แม่สอง
อบต.วังหิ น
อบต.แม่ตาว
อบต.ช่องแคบ

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
คณะผูบ้ ริ หาร
พนักงาน อบต.
2
18
3
19
2
19
3
19
2
19
2
19
3
19

รวม
20
22
21
22
21
21
22
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ตารางที่ 9 (ต่อ)
ลําดับที่
8
9
10
11

อบต.
อบต.ท่าสองยาง
อบต.แม่ระมาด
อบต.ยกกระบัตร
อบต.แม่ตื่น
รวม

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
คณะผูบ้ ริ หาร
พนักงาน อบต.
2
19
2
19
2
19
2
19
25
208

รวม
21
21
21
21
233

ตารางที่ 10 แสดงจํานวนกลุ่มตัวอย่างแยกตามคุณสมบัติของผูต้ อบแบบสอบถาม อบต.ขนาดเล็ก
ลําดับที่
1
2
3
4
5

อบต.
อบต.ท่าสายลวด
อบต.นํ้ารึ ม
อบต.แม่กุ
อบต.พระธาตุ
อบต.โป่ งแดง
รวม

จํานวนกลุ่มตัวอย่าง
คณะผูบ้ ริ หาร
พนักงาน อบต.
2
15
2
16
2
16
2
16
2
16
10
79

รวม
17
18
18
18
18
89

จํานวนกลุ่มตัวอย่างทั้ง อบต.ขนาดกลาง และ อบต.ขนาดเล็ก รวมทั้งสิ้ น 322 คน
3.
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในขั้นตอนนี้คือ แบบสอบถาม (Questionnaire)
ประกอบด้วยคําถามปลายปิ ดในรู ปมาตราส่ วนประมาณค่า (สุ วิมล ติรกานันท์, 2549, หน้า 118-125)
และคําถามปลายเปิ ด โดยที่ผวู ้ ิจยั ดําเนินการสร้างและพัฒนาเครื่ องมือโดยการนําข้อมูลที่ได้จากการ
สัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมาเป็ นกรอบในการจัดทําแบบสอบถาม ตามขั้นตอนดังนี้
3.1
ศึกษาเอกสาร ตํารา ผลการวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนศึกษาระเบียบวิธีปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล เพื่อกําหนดเป็ นกรอบ
แนวคิดและรู ปแบบที่เหมาะสมในการสร้างแบบสอบถาม
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3.2
ศึกษาเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง หลักการในการสร้างข้อคําถามและ
วิธีการสร้างแบบสอบถาม
3.3 นําข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องมาจัดทําเป็ นแบบสอบถาม
3.4 นําแบบสอบถามส่ งให้ผเู ้ ชี่ยวชาญ จํานวน 5 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ ความสอดคล้องของข้อคําถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้ และตรวจสอบความตรงตาม
เนื้อหา โดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและวัตถุประสงค์ (สุ วิมล ติรกานันท์,
2546, หน้า 139-140) ซึ่งผูว้ ิจยั ได้กาํ หนดคุณสมบัติของผูเ้ ชี่ยวชาญไว้ ดังนี้คือ
3.4.1 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านสถิติ จํานวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
อาจารย์ประจําภาควิชาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.4.2 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษา จํานวน 1 ท่าน ได้แก่ รศ.เทียมจันทร์
พานิชย์ผลินไชย รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
3.4.3 ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น จํานวน 2 ท่าน ได้แก่ ดร.สุ กิจ
ขอเชื้อกลาง อาจารย์ประจําสาขาวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผศ.จุมพต ขําวีระ อาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
3.4.4 ท้องถิ่นจังหวัด / ผูอ้ าํ นวยการกองแผนและงบประมาณ จํานวน 1 ท่าน
เป็ นผูท้ ี่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานด้านการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ซึ่งผูเ้ ชี่ยวชาญพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของคําถามตลอดจน
ภาษาที่ใช้ รวมไปถึงตรวจสอบคุณภาพของเครื่ องมือ ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ
คําถามและวัตถุประสงค์ (IOC) อยูร่ ะหว่าง 0.6 – 1.0
3.5
นําแบบสอบถามที่ได้รับการตรวจแก้ไขจากผูเ้ ชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try
Out) กับองค์การบริ หารส่ วนตําบลในเขตจังหวัดกําแพงเพชร จํานวน 30 ชุด และนําแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนจากการทดลองใช้ทุกฉบับ มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถามโดยการ
ประมาณค่าความเที่ยงของแบบสอบถามโดยวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาของครอนบาค
(Cronbach Alpha Coefficient) (สุ วิมล ติรกานันท์, 2546, หน้า 145-146) ได้ค่าความเชื่อมัน่ ของ
แบบสอบถามเท่ากับ .975
3.6 นําแบบสอบถามที่ได้มาปรับปรุ งแก้ไขแล้วนําไปใช้กบั กลุ่มตัวอย่าง
โดยแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยเนื้ อหา 3 ส่ วนคือ
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ส่ วนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแหน่ง ประสบการณ์ทาํ งาน และขนาดของ อบต. โดยลักษณะ
คําถามเป็ นแบบปลายปิ ด
ส่ วนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลคําถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหาและ
แนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ การวางแผนการ
ปฏิบตั ิตามแผน การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผล โดยลักษณะคําถามเป็ นแบบปลาย
ปิ ดในรู ปมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้
มากที่สุด ให้คะแนน 5 คะแนน
มาก ให้คะแนน 4 คะแนน
ปานกลาง ให้คะแนน 3 คะแนน
น้อย ให้คะแนน 2 คะแนน
น้อยที่สุด ให้คะแนน 1 คะแนน
เกณฑ์ในการแปลความหมาย ผูว้ ิจยั กําหนดเกณฑ์ในการแปลความหมาย ดังนี้
(ธานินทร์ ศิลป์ จารุ , 2549, หน้า 112)
4.50 – 5.00 หมายความว่า มากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายความว่า มาก
2.50 – 3.49 หมายความว่า ปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายความว่า น้อย
1.00 – 1.49 หมายความว่า น้อยที่สุด
ส่ วนที่ 3 เป็ นลักษณะคําถามปลายเปิ ด เกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางในการ
พัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล
ในจังหวัดตาก
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูว้ ิจยั ได้ดาํ เนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้
4.1 ผูว้ ิจยั ได้ติดต่อประสานงานกับองค์การบริ หารส่ วนตําบลเป้ าหมาย ในจังหวัดตาก
โดยทําหนังสื อขอความอนุเคราะห์ไปยังนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ให้ช่วยประสานกับกลุ่ม
ผูต้ อบแบบสอบถามที่เกี่ยวข้องเพื่อแจกจ่ายแบบสอบถามให้ครบตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างที่กาํ หนด
ได้ช้ ีแจงวัตถุประสงค์ในการวิจยั ขั้นตอนการตอบแบบสอบถามและได้กาํ หนดระยะเวลาในการเก็บ
รวบรวมแบบสอบถาม รวมทั้งรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนส่ งผูว้ ิจยั ภายในระยะเวลาที่กาํ หนด
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4.2 เมื่อได้รับแบบสอบถามคืนครบตามจํานวนที่ตอ้ งการแล้ว ผูว้ ิจยั จะทําการ
ตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลอีกครั้ง หลังจากนั้นนําไปประมวลผลและวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
เมื่อได้จดั เก็บข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว นํามาตรวจสอบลงรายละเอียดต่าง ๆ จนมีความ
สมบูรณ์ ครบถ้วน หลังจากนั้นนําข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผล โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ปสําหรับการวิจยั ทางสังคมศาสตร์ ในการประมวลผลข้อมูลและแสดงผลการวิเคราะห์
โดยใช้สถิติในแต่ละส่ วนของข้อมูล ดังนี้
5.1 การวิเคราะห์ขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยการใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ ร้อยละ (Percent)
5.2 การวิเคราะห์ขอ้ มูลคําถามเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และแนวทางพัฒนาการ
ปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive
Analysis) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
6. การนําเสนอข้ อมูล ผูว้ ิจยั นําเสนอข้อมูลในสองประเด็น คือ
6.1 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพ ปัญหา ของการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก
6.2 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวทางพัฒนาการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ในจังหวัดตาก

