
 
บทที่  3 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 

รูปแบบการวิจัย  
 

การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ที่มุงศึกษาความคิดเห็นของ
บุคลากรขององคกรปกครองสวนถ่ินในเขตอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เกี่ยวกับการถายโอน
ภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจเพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการถายโอน
ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจาย
อํานาจของผูบริหาร สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พนักงานสวนทองถ่ิน และปลัด
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและเพื่อศึกษาปญหาและขอเสนอแนะของบุคคลากรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

ประชากร 
ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 33 คน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
จํานวน 147 คน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 11 คน และพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับหัวหนาสวน จํานวน 33 คน 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดแก 

ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 33 คน สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     
จํานวน 74 คน ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 11 คน และพนักงานองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินระดับหัวหนาสวน จํานวน 33 คน  
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วิธีการสุมตัวอยาง 
การสุมตัวอยางการวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 

1. ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling)   

2. ปลัดองคการปกครองสวนทองถ่ิน   ไดมาโดยการสุมแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling)  

3. สมาชิก องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) แบบจับสลาก รอยละ 50 ของแตละองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

4. พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดบัหัวหนาสวน ไดมาโดยการสุมแบบ
เจาะจง  (Purposive  Sampling)   
 
ตารางที่  3.1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประเภท ประชากร กลุมตัวอยาง 
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 33 33 
ปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 11 11 
สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 147 74 
พนักงานองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ระดับหัวหนา 33 33 

รวม 234 151 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสอบถามที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นเอง จําแนกเปน 3 ตอน คือ  
     ตอนที่ 1 เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
     ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับความพรอม
ในถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
     ตอนที่ 3 เกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ 
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ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
 

ขั้นที่  1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ขั้นที่  2 นําความรูที่ไดจากการศึกษาในขั้นตอนที่ 1 มาสรางเปนแบบสอบถาม 
ขั้นที่  3 นําแบบสอบถามเสนอผูเชี่ยวชาญ คือ นายการุณ คลายคลึง นายสมาน กาบมาลา 

และนายมนัสพงศ พรหมพิสิฐพงศ เพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)ไดคา  
IOC = 1.00 ทุกขอ  

ขั้นที่  4 นําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมลู 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 
โดยข้ันตอนดังนี้  

ขั้นที่ 1 นําหนงัสือจากบัณฑติวิทยาลัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการเกบ็ขอมูล 
ขั้นที่ 2 ประสานความรวมมอืกับผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
ขั้นที่ 3 ดําเนินการรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

 
การวิเคราะหขอมูล 
 

การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ดําเนินการดังนี้ 
1. ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวใชการหาคาความถี่ (Frequency) และการหา 

คารอยละ (Percentage)   
2. ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับ

การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใชการหาคาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) 
และการหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเกี่ยวกับ
การถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ ใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One – way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู โดยใช S – Method  ของ เชฟเฟ  (Sheffe) 
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4. ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินเกี่ยวกับการถายโอนภารกิจตามแผนและขั้นตอนการกระจาย 

5. การหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ใชการหาคา IOC 
6. สูตรสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   

 
6.1   รอยละ (Percentage)    

 สูตร รอยละ       =     fi x 100     
                                           fn 

 

              เมื่อ        fI         คือ  ความถี่ของประเด็นที่ตองการศึกษา 
                                                       fn     คือ  ความถี่ทั้งหมด 
                                                       N     คือ  จํานวนผูตอบ 
 

6.2   ตัวกลางเลขคณิต (Arithmetic  Mean) 
สูตร X    =    ΣfX 

                                 N    
               เมื่อ               คือ  คาเฉลี่ย 

                ΣfX             คือ  ผลรวมของผลคูณระหวางความถี่กับน้ําหนกัของคําตอบ 
                  N                คือ  จํานวนผูตอบ 
 

6.3 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 
     สูตร  S.D.  =           N ΣfX 2    -    (ΣfX) 2                                        

    N (N-1) 
เมื่อ    S.D.             คือ  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ΣfX 2               คือ ผลรวมของผลคูณระหวางความถี่กับกําลังสองของน้ําหนักของคําตอบ 
      ΣfX            คือ ผลรวมของผลคูณระหวางความถีก่ับน้ําหนักของคําตอบ 
           N                คือ จํานวนผูตอบ 
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6.4   การวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – way  ANOVA)   
    

    สูตร   F =      MSb

    MSw   

                                   เมื่อ         F                คือ   คาสถิติ 
                                                  MSb           คือ   Mean   Square  between  Groups. 
                                                  MSw           คือ   Mean   Square within  Group. 
  

6.5 การทดสอบรายคู (S – Method)  ของ เชฟเฟ (Sheffe) 
 

สูตร  S=    Xa- X b   
 

            MS w         1 + 1 
                             n a    n b

 
 
 
เมื่อ  S       คือ  คาสถิติ 

 Xa   คือ  คาเฉลี่ยของกลุม a 
 X b    คือ  คาเฉลี่ยของกลุม b 
 MS w คือ  Mean Square within Group 
    n a       คือ  จํานวนตวัอยางในกลุม a 
 n b     คือ  จํานวนตวัอยางในกลุม b      
 

6.6   การวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา   (Content Validity) 
สูตร IOC  =    ΣR 

       N 

      เมื่อ          IOC      คือ  คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
             ΣR      คือ  ผลรวมของคะแนนที่ไดจากผูเช่ียวชาญ 
                N       คือ  จาํนวนผูเชี่ยวชาญ 
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7.   เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ย    
เกณฑการพิจารณาคาเฉลี่ย  (Arithmetic Mean) ของเบสท (Best, John W. 1977:371)  

มีดังนี้  
 
   X  = 4.51 - 5.00   เห็นดวยอยางยิ่ง 
   X  = 3.51 - 4.50   เห็นดวย 
   X  = 2.51 - 3.50   ไมแนใจ 
   X  = 1.51 - 2.50   ไมเห็นดวย 
   X  = 1.00 - 1.50   ไมเห็นดวยอยางยิ่ง    
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