บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง ตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย เป็ นการมุ่งศึกษาปั จจัยด้านการบริ หารจัดการ ระดับประสิ ทธิ ผล และตัว
แบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 รู ปแบบวิธีวจิ ยั
3.2 การกาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.3 เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
3.5 การวิเคราะห์ขอ้ มูล
3.1 รู ปแบบวิธีวจิ ัย
การวิจยั ดาเนิ นไปตามระเบียบวิธีและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั ที่กาหนด
ไว้ ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดขั้นตอนการดาเนินงานเป็ น 3 ขั้นตอน มีรายละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 เป็ นขั้นตอนการเตรี ยมการวิจยั ตามระเบี ยบวิธี วิจยั โดยการศึ กษาสภาพ
ปั ญหาการบริ หารจัดการ และการศึกษารวบรวมแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องแล้วนามา
วิเคราะห์และกาหนดกรอบแนวคิด (Framework) เกี่ ยวกับตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประ
สิ ทธิผลของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาวิเคราะห์กาหนดกรอบแนวคิดเพื่อสร้างและพัฒนาเครื่ องมือ การ
นาไปทดลองใช้ การปรับปรุ งคุณภาพ การนาเครื่ องมือที่สร้างและพัฒนาแล้วไปเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่า ง จากนั้นนาข้อมู ลที่ ได้มาทดสอบความถู กต้อง วิเคราะห์ข้อมูล และแปรผลมาสร้ างและ
ตรวจสอบความเหมาะสมพร้อมทั้งนาเสนอ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนการวิจยั ดังนี้
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ระยะที่ 1
ศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนที่ 1
การศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลพื้นฐาน

สัมภาษณ์ ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูเ้ ชี่ ยวชาญ และผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ระยะที่ 2

ดาเนินการสร้างเครื่ องมือ/
ตรวจสอบเครื่ องมือ

ผูเ้ ชี่ยวชาญตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเครื่ องมือ

ขั้นตอนที่ 2
การสร้างเครื่ องมือวิจยั /
ตรวจสอบเครื่ องมือ

Try-out

หาค่าดัชนีความสอดคล้อง
(IOC)

ระยะที่ 3

ขั้นตอนที่ 3
การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
สรุ ปผลการวิจยั

ปรับปรุ งแก้ไขเครื่ องมือวิจยั

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิเคราะห์ขอ้ มูล

เครื่ องมือฉบับสมบูรณ์

สรุ ปผลการวิจยั

Correlation
การตรวจสอบตัวแบบการบริ หารจัดการที่มี
ผลต่อประสิทธิผลของเทศบาลตาบลในเขต
ภาคกลางของประเทศไทย
Multiple Regression

Path Analysis
การรายงานผลและปรับปรุ งตัวแบบการ
บริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิทธิผลของ
เทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศ
ไทยเพื่อนาไปปฏิบตั ิจริ ง

ภาพที่ 3.1: ขั้นตอนการดาเนินการวิจยั
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ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับตัวแบบการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผล
ของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย โดยผูว้ จิ ยั ใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation) สถิติ
การถดถอยเชิงพหุ คูณ (Multiple Regression) และสถิติการวิเคราะห์เส้นทาง (Path Analysis) โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อหาปั จจัยที่สาคัญ ระดับประสิ ทธิ ผล และความสัมพันธ์เชิ งสาเหตุ ของตัวแบบการ
บริ หารจัดการกับประสิ ทธิ ผลการของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย และสรุ ปผล
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งปริ มาณ (Quantitative Research) สามารถสรุ ปเป็ นแผนผัง
(Diagram) ได้ดงั นี้

O

R

X

ภาพที่ 3.2: แผนผังการวิจยั (Diagram)
R
X
O

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

กลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ ม
ตัวแปรต่าง ๆ ที่นามาศึกษาตามกรอบแนวคิดการวิจยั
ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา

3.2 กำรกำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ ำง
3.2.1 ประชากร
ประชากรในการศึกษาวิจยั คือ เทศบาลตาบลที่ต้ งั อยู่ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตามการแบ่งกลุ่ มจังหวัดของสานักบริ หารยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย จานวน 21 จังหวัด มี
เทศบาลตาบลจานวน 424 แห่ ง โดยผูว้ ิจยั เจาะจงศึกษาจากกลุ่มผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบล ซึ่ งมีบทบาท
การปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับการบริ หารจัดการองค์การ โดยแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย คือ 1. ฝ่ ายการเมือง ได้แก่
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นายกเทศมนตรี และรองนายกเทศมนตรี 2. ฝ่ ายข้าราชการประจา ได้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัด
เทศบาล หัว หน้ า ส านัก ปลัด เทศบาล ผู ้อ านวยการส านั ก การช่ า ง ผู ้อ านวยการกองการคลัง
ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม ผูอ้ านวยการกองการศึกษา ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
และผูอ้ านวยการกองสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้อม เป็ นตัวแทนของเทศบาลตาบล มีประชากรทั้งหมด
4,664 คน
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง
ผูว้ จิ ยั ได้สุ่มตัวอย่างโดยนาแนวคิดการกาหนดขนาดตัวอย่างของ Yamane (1973, p. 125)
และกาหนดความคลาดเคลื่อนที่ 5% จากสมการ
N

n

เมื่อ

1 N (e) 2

--------------------- (1)

N = ขนาดของประชากร
n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
e = ความคลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริ งร้อยละ .05
n

4,664
1  4,664(0.05) 2

--------------------- (2)

= 399.91
เมื่ อแทนค่ าในสู ตร ได้ข นาดกลุ่ ม ตัวอย่า ง 400 คน จากการส่ งแบบสอบถาม 400 ชุ ด
ให้กบั กลุ่มตัวอย่างที่สุ่มได้ 400 คน ผูว้ จิ ยั ได้กลับคืนมา 340 ชุด คิดเป็ นร้อยละ 85
3.2.3 การสุ่ มตัวอย่าง
1. การวิจยั เชิงปริ มาณ การสุ่ มตัวอย่างจะแบ่งออกเป็ น 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 แบ่งกลุ่ มจังหวัดภาคกลางออกเป็ น 5 กลุ่ ม ตามการแบ่งกลุ่ มจังหวัดของ
สานักบริ หารยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย
ขั้นตอนที่ 2 ใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก
เลือกมา 1 กลุ่มจังหวัด ซึ่ งได้แก่ ภาคกลางตอนล่าง 1
ขั้นตอนที่ 3 ใช้วธิ ี การสุ่ มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยแบ่งเทศบาล
ตาบลของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ในแต่ละจังหวัด และใช้วิธีการสุ่ มตัวอย่างแบบง่ายด้วย
การจับฉลากในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ งใช้การจับฉลากแบบไม่สุ่มประชากรที่ถูกสุ่ มแล้ว
ขึ้นมาอีก (Simple Random Sampling Without Replacement)
2. การวิชยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาการเลือกผูใ้ ห้ขอ้ มูลสาคัญ (Key Informant) โดยการ
สัมภาษณ์เชิ งลึกรายบุคคล (In-Depth Interview) ผูบ้ ริ หารเทศบาลตาบล ได้แก่ นายกเทศมนตรี ซึ่ ง
เป็ นหัวหน้า ผูบ้ ริ หาร มี อานาจหน้าที่ และรั บผิดชอบการบริ หารราชการของเทศบาลตาบลตาม
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กฎหมาย โดยพิจารณานายกเทศมนตรี ที่สาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป และมีประสบการณ์
ในการดารงตาแหน่งนายกเทศมนตรี มาแล้ว 1 สมัย กลุ่มจังหวัดละ 1 คน ตามการแบ่งกลุ่มจังหวัด
ของส านัก บริ หารยุท ธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย โดยใช้วิ ธี ก ารสุ่ ม ตัวอย่า งแบบง่ า ย (Simple
Random Sampling) ด้วยการจับฉลากในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ตำรำงที่ 3.1 จำนวนกลุ่มตัวอย่ ำงของเทศบำลตำบล แยกตำมกลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนบน 1
ภาคกลางตอนบน 2
ภาคกลางตอนกลาง
ภาคกลางตอนล่าง 1
ภาคกลางตอนล่าง 2
รวม

จังหวัด
นนทบุรี ปทุมธานี
พระนครศรี อยุธยา สระบุรี
ชัยนาท ลพบุรี
สิ งห์บุรี อ่างทอง
สมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว
กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี
สุพรรณบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขนั ธ์
สมุทรสาคร สมุทรสงคราม

จำนวนเทศบำลตำบล (แห่ ง)
87
83
76
134
44
424

3.3 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในกำรวิจัย
3.3.1 เครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่ องมือในการวิจยั (Research Instruments) ซึ่ งเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เพื่อนามาวิเคราะห์หาคาตอบในการวิจยั มี 2 ประเภท คือ
1. แบบสอบถามเชิ งปริ มาณ โดยแบบสอบถาม (Questionnaire) แบ่ง ออกเป็ น 3 ตอน
ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมู ลทัว่ ไปของกลุ่ มตัวอย่า ง ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ตาแหน่งในเทศบาลตาบล และประสบการณ์ในการทางาน
ตอนที่ 2 ปั จจัยด้า นการบริ หารจัดการ ประกอบด้วย 9 ด้าน คือ กลยุทธ์ องค์การ
โครงสร้างองค์การ กระบวนการและเทคโนโลยี บุคลากร/ทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะ/ความสามารถ
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ทางการบริ หาร ภาวะผูน้ า วัฒนธรรมองค์การ ทรัพยากรการบริ หาร และการมีส่วนร่ วม รวมมีคาถาม
ทั้งหมด 93 ข้อ โดยลักษณะของข้อคาถามเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่าของ Likert ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
1
มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
2
มีการปฏิบตั ินอ้ ย
3
มีการปฏิบตั ิปานกลาง
4
มีการปฏิบตั ิมาก
5
มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
ตอนที่ 3 ระดับประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล ประกอบด้วย 5 ด้าน คือ การจัดหาและ
การจัดสรรทรัพยากร กระบวนการภายใน ความสามารถในการสร้างความพึงพอใจ ผลลัพธ์การ
ดาเนิ นการ และการพัฒนาองค์การ รวมมีจานวนคาถามทั้งหมด 66 ข้อ ลักษณะของข้อคาถามเป็ น
มาตราส่ วนประมาณค่าของ Likert ดังนี้
คะแนน
ความหมาย
1
ประสบความสาเร็ จน้อยที่สุด
2
ประสบความสาเร็ จน้อย
3
ประสบความสาเร็ จปานกลาง
4
ประสบความสาเร็ จมาก
5
ประสบความสาเร็ จมากที่สุด
2. แบบสอบถามเชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั จะทาการพิจารณาประเด็นที่น่าสนใจในตัวแปรอิสระ
และตัวแปรตามที่มีความสัมพันธ์และส่ งผลต่อประสิ ทธิ ผลในการบริ หารจัดการเทศบาลตาบล เพื่อ
นามาสร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) โดยทาการสัมภาษณ์เชิงลึก
รายบุคคล (In-Depth Interview)
3.3.2 การสร้างและการหาประสิ ทธิภาพของเครื่ องมือ
การตรวจสอบการหาประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องมื อแบบสอบถามใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลสาหรับการวิจยั ในครั้งนี้มีข้ นั ตอนการหาประสิ ทธิ ภาพเพื่อให้ได้คุณภาพตามลาดับ ดังนี้
1. การตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหา (Content Validity) ของเครื่ องมือ หลังจากที่ผวู้ ิจยั
ได้สร้างเครื่ องมือแบบสอบถามขึ้นมา ผูว้ ิจยั ได้นาไปตรวจสอบว่าเมื่อนาแบบสอบถามไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มประชากรวิจยั แล้วจะสามารถวัดในส่ วนของเนื้ อหาที่ผวู ้ ิจยั ต้องการวัดได้
มากน้อยเพียงใด โดยในกระบวนการตรวจสอบผูว้ ิจยั ได้นาไปให้ผเู้ ชี่ ยวชาญทาการตรวจสอบ มี
จานวน 5 ท่าน ซึ่ งประกอบด้วย
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1. รศ.ดร.ปรี ชา หงษ์ไกรเลิศ
2. รศ.ดร.วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
3. รศ.ดร.สุ เทพ เชาวลิต
4. รศ.ดร.วัชริ นทร์ ชาญศิลป์
5. รศ.ดร.นภดล ชาติประเสริ ฐ
โดยให้ผเู ้ ชี่ ยวชาญทั้ง 5 ท่าน ทาการการตรวจสอบ ประเมินโดยใช้ดชั นี ความสอดคล้อง
IOC (Item Objective Congruence Index) เป็ นรายบุคคลว่าข้อคาถามแต่ละข้อสามารถวัดได้ตรงกับ
จุดประสงค์ที่กาหนดหรื อไม่ โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ ดังนี้
ถ้าข้อคาถามวัดได้ตรงจุดประสงค์
ได้ +1 คะแนน
ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อคาถามนั้นวัดตรงจุดประสงค์หรื อไม่
ได้ 0 คะแนน
ถ้าข้อคาถามวัดได้ไม่ตรงจุดประสงค์
ได้ -1 คะแนน
นาคะแนนของผูเ้ ชี่ยวชาญทุกคนที่ประเมินมากรอกลงในแบบวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ของข้อคาถามกับจุดประสงค์เพื่อหาค่าเฉลี่ย โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกข้อคาถามดังนี้
1. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 คัดเลือกไว้ใช้ได้
2. ข้อคาถามที่มีค่า IOC ต่ากว่า 0.50 ควรพิจารณาปรับปรุ งหรื อตัดทิง้
ซึ่ ง ผูเ้ ชี่ ย วชาญได้ท าการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หาและได้ใ ห้ ค าแนะนาในการ
ปรับแก้ไข หลังจากนั้นผูว้ จิ ยั ได้ดาเนิ นการปรับแก้ไขตามคาแนะนาจนได้แบบสอบถามที่มีความตรง
เชิ งเนื้ อหา โดยผลการตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อหาของข้อคาถามกับ จุ ดประสงค์ผ่า นเกณฑ์ที่
กาหนดทุกข้อ โดยมีค่า IOC เท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก ข) จากนั้นนาไปสู่ กระบวนการตรวจสอบความ
เชื่อมัน่ (Reliability) ต่อไป
2. การหาค่ าความเชื่ อมัน่ (Reliability) ของเครื่ องมือ ภายหลังจากที่นาเครื่ องมือแบบ
สอบถามไปทาการตรวจสอบความแม่นตรงเชิ งเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญแล้ว จึงนาแบบสอบถามมา
ทดสอบความเชื่ อมัน่ โดยผูว้ ิจยั ได้เลื อกจัง หวัดเพชรบุ รีซ่ ึ งเป็ นจัง หวัดที่ มีบ ริ บทของสภาวะทาง
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคม ใกล้เคียงทั้ง 21 จังหวัดในเขตภาคกลาง เป็ นพื้นที่ในการทดสอบความ
เชื่ อมัน่ ของเครื่ องมือ โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างขึ้นมาใช้ในการตรวจสอบความเชื่อมัน่ ของเครื่ องมือ
ใช้วธิ ี การสุ่ มจับฉลากรายชื่ อจากเทศบาลตาบลทั้งหมดในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อเลือกตัวอย่างขึ้นมาใช้
ในการตรวจสอบเครื่ องมือ และนาไปทดลองใช้ (Try Out) กับกลุ่ มตัวอย่างเพื่อหาความค่าความ
เชื่อมัน่ จานวน 50 ชุด
3. การวิเคราะห์ความเชื่ อมัน่ ของแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมวิจยั ทางสังคมศาสตร์
หาค่าสัมประสิ ทธิ์ อัลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970) โดยเลื อกข้อที่ มีค่า
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ความเชื่อมัน่ ตั้งแต่ 0.7 ขึ้นไป และการหาค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟาของครอนบาค พบว่า แบบสอบถามที่
ใช้ในการวิจยั ชุดนี้ มีค่าความเชื่ อมัน่ ทั้งฉบับ เท่ากับ .9849 คิดเป็ นร้อยละ 98.49 (ภาคผนวก ค) ซึ่ งถือ
ว่าแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจยั ชุ ดนี้ มีค่าความเชื่ อมัน่ อยู่ในระดับสู ง ถื อว่าเพียงพอสาหรับใช้เป็ น
มาตรฐานของมาตรวัด (ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์, 2526, น. 46)
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเก็บรวบรวมข้อมูล ดาเนินการใน 2 ลักษณะคือ
1. การเก็ บ รวบรวมข้อ มู ล ทางทฤษฎี แ นวความคิ ด จากผลงานวิ จ ัย ซึ่ งเป็ นสิ่ ง ที่ มี
ความสาคัญสู งสุ ดอันแสดงให้เห็นถึงแนวความคิด ทฤษฎี เพื่อการเลือกสรรตัวแปรที่มีความสาคัญ
และส่ งผลต่อระดับประสิ ทธิ ผลการบริ หารจัดการเทศบาลตาบลมาใช้เป็ นเกณฑ์ในการชี้ วดั ได้อย่าง
ถูกต้อง อี กทั้งเพื่อหาความสัมพันธ์และสามารถบ่งชี้ แนวโน้มของการเกิ ดประสิ ทธิ ผลการบริ หาร
จัดการ เช่น ผลงานวิจยั ของนักวิชาการต่าง ๆ ดังได้กล่าวแล้วในบทที่ 2
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยการใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
แบ่งการดาเนินงานเป็ น 7 ระยะ คือ
ระยะแรก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 พฤษภาคม 2556 เป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อ
นามาสร้างเป็ นหัวข้องานวิจยั และนาเสนอเพื่อขอสอบโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
28 มิถุนายน 2556 การสอบโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
ระยะที่สอง ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 26 กันยายน 2556 หลังจากการสอบโครงร่ าง
ดุษฎีนิพนธ์ครั้งที่ 1 แล้วนาไปปรับปรุ งและแก้ไขโครงร่ างดุษฎีนิพนธ์
12 ธันวาคม 2556 ทาหนังสื อขอเก็บข้อมูล
ระยะที่ สาม ระหว่างวันที่ 13 ธันวาคม 2556 - 31 มกราคม 2557 เป็ นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนามจากกลุ่ มตัวอย่างที่คดั เลื อกโดยการสุ่ มตัวอย่าง การเก็บข้อมูลกระทาโดยการใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือ โดยผูว้ ิจยั ได้ขอให้บณ
ั ฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม ช่วยออกหนังสื อ
เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้นผูว้ จิ ยั จะได้นาสรุ ปการวิจยั พร้อมเครื่ องมือ
แบบสอบถามให้ผบู้ ริ หารของเทศบาลตาบลในเขตภาคกลางพิจารณา เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปั จจัยและระดับประสิ ทธิ ผลของการบริ หารจัดการของ
เทศบาลตาบลในเขตภาคกลางของประเทศไทย
ระยะที่สี่ ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 - 1 มิถุนายน 2557 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
10 กรกฎาคม 2557 สอบความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์
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ระยะที่ห้า ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 - 10 สิ งหาคม 2557 หลังจากการสอบความ
ก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์แล้วนาไปดาเนินการแก้ไขและปรับปรุ ง
ระยะที่หก ระหว่างวันที่ 11 สิ งหาคม 2557 - 11 ตุลาคม 2557 เป็ นการวิเคราะห์ขอ้ มูล
แปลผล และเขียนรายงานการวิจยั เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์ หลังจากนั้น
นามาแก้ไ ขปรั บ ปรุ ง ข้อบกพร่ อ งตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสอบป้ องกันดุ ษ ฎี นิ พ นธ์
เพื่อให้งานวิจยั มีความสมบูรณ์ ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล แปลผลและเขียนรายงานการวิ จยั และการ
ปรับปรุ งรายงานผลการวิจยั
9 พฤศจิกายน 2557 สอบป้ องกันดุษฎีนิพนธ์
ระยะที่เจ็ด ระหว่างวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 - 9 กุมภาพันธ์ 2558 ดาเนินการแก้ไขดุษฎี
นิ พนธ์ตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ และจัดทาเล่มที่สมบูรณ์ ส่งมอบให้กบั บัณฑิ ตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสยาม
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล (Data Analysis)
เมื่อได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจนครบตามจานวนที่ได้กาหนดไว้ จะ
รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดนามาลงรหัสข้อมูล และป้ อนรหัสข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่ โปรแกรมวิจยั
ทางสังคมศาสตร์ เพื่อเข้าสู่ กระบวนการประมวลผลและวิเคราะห์ ขอ้ มูล ซึ่ งรายละเอียดของการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลมีดงั ต่อไปนี้
1. วิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล ทั่ว ไปของกลุ่ ม ตัว อย่ า ง โดยใช้ ส ถิ ติ เ ชิ ง พรรณนา (Descriptive
Statistics) ในการบรรยายลักษณะโดยทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency)
ค่าร้อยละ (Percent)
2. การวิเคราะห์ ข ้อมูล เกี่ ย วกับ ปั จจัยด้า นการบริ หารจัดการ โดยใช้สถิ ติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการบรรยายลัก ษณะโดยทัว่ ไปของการบริ ห ารจัด การ ประกอบด้ว ย
ค่ า ความถี่ (Frequency) ค่ า ร้ อยละ (Percent) ค่ า เฉลี่ ย (Mean) ส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และอันดับค่าเฉลี่ย (Mean Sequence)
การแปลผลค่าเฉลี่ ยของข้อมูลซึ่ งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่าของ Likert ในส่ วนนี้ ได้
แบ่งช่วงของการแปลผลออกเป็ น 5 ช่วงดังนี้ (Donnelly, 2004, pp. 44-47)
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
1.00 - 1.80
มีการปฏิบตั ินอ้ ยที่สุด
1.81 - 2.60
มีการปฏิบตั ินอ้ ย
2.61 - 3.40
มีการปฏิบตั ิปานกลาง
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3.41 - 4.20
มีการปฏิบตั ิมาก
4.21 - 5.00
มีการปฏิบตั ิมากที่สุด
3. การวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล โดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา
(Descriptive Statistics) ในการบรรยายลัก ษณะโดยทั่ว ไปของประสิ ท ธิ ผ ลของเทศบาลต าบล
ประกอบด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้ อยละ (Percent) ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) และอันดับค่าเฉลี่ย (Mean Sequence)
การแปลผลค่าเฉลี่ ยของข้อมูลซึ่ งเป็ นมาตราส่ วนประมาณค่าของ Likert ในส่ วนนี้ ได้
แบ่งช่วงของการแปลผลออกเป็ น 5 ช่วงดังนี้ (Donnelly, 2004, pp. 44-47)
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
1.00 - 1.80
ประสบความสาเร็ จน้อยที่สุด
1.81 - 2.60
ประสบความสาเร็ จน้อย
2.61 - 3.40
ประสบความสาเร็ จปานกลาง
3.41 - 4.20
ประสบความสาเร็ จมาก
4.21 - 5.00
ประสบความสาเร็ จมากที่สุด
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติสหสัมพันธ์ (Correlation) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปั จจัยด้านการบริ หารจัดการกับประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล
5. การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติการถดถอยเชิ งพหุ คูณ (Multiple Regression) เพื่อหา
ชุ ดตัวแปรของสมการ และอิ ท ธิ พ ลของปั จจัย ด้า นการบริ หารจัดการที่ มี ผ ลต่ อประสิ ท ธิ ผ ลของ
เทศบาลตาบล
6. การวิ เ คราะห์ ข ้อ มู ล โดยใช้ ส ถิ ติ ก ารวิ เ คราะห์ เ ส้ น ทาง (Path Analysis) เพื่ อ หา
ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปั จจัยด้านการบริ หารจัดการที่มีผลต่อประสิ ทธิ ผลของเทศบาลตาบล
7. การวิเคราะห์ขอ้ เชิงมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่ได้จากการจดบันทึกและ
บันทึ ก เสี ย งในการสั ม ภาษณ์ จากกลุ่ ม ตัว อย่า งมาตรวจสอบความสมบู รณ์ ข องข้อ มู ล แล้วนามา
อภิปรายผลข้อมูลเพื่อสร้างข้อสรุ ป และข้อเสนอแนะ

