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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ” ผู้วิจยัเลือกใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน (Mixed 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
  1.  ประชากรและขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
  2.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.  วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัยและการตรวจสอบเครื่องมือ 
  4.  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

........................................................... 
 

 ผู้วิจัยได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยเรื่อง การจัดการเชิงกลยุทธ์ในการบริหารการ
จัดทําบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ ไว้ 3 ประการ 
ดังต่อไปนี้ 

  1) เพ่ือศึกษารูปแบบ วิธีการ นโยบาย และกลยุทธ์ในการบริหารการจัดทําบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

       2) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดทําบริการสาธารณะของ
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรปราการ 

       3) เพ่ือสร้างข้อเสนอในเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดทําบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 วิธีการวิจัยที่ใช้ ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงผสมผสาน(Mixed Research) ซึงประกอบด้วย 
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
ร่วมกันดังน้ี 

  1) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 1 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือกใช้
วิธีการวิจัยสนาม (Field Research) และวิธีการวิจัยจากข้อมูลที่มาจากการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน 
(Unobtrusive Research) 

  2) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 2 ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยเลือกใช้
วิธีการวิจัยสํารวจ (Survey Research) 
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  3) เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อ 3 ผู้วิจัยใช้ข้อมูลจากวิธีวิจัยในข้อ 1 และ
ข้อ 2 มาสร้างข้อเสนอในเชิงนโยบาย และกลยุทธ์ในการพัฒนาการจัดทําบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ผู้ให้ข้อมูลสําคัญในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
  ผู้ วิจัยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพโดยเลือกใช้วิธีการวิจัยสนาม (Field Research) จาก
กรณีศึกษาที่กล่าวไว้ในขอบเขตของการวิจัย ที่ได้ทั้ง 5 อบต. มาใช้ในการศึกษา ดังน้ี 
 
ตารางที่  3.1 รายช่ือองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีใช้เป็นกรณีศึกษา 
 
ลําดับ รายชื่อ ขนาด 

1 อบต. บางปลา ใหญ ่
2 อบต. บางเสาธง ใหญ ่
3 อบต. บางโฉลง ใหญ ่
4 อบต. แพรกษาใหม ่ เล็ก 
5 อบต. เทพารักษ์ กลาง 

 
 จากน้ันใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพ่ือเลือกผู้ให้ข้อมูล
สําคัญ (Key Informants) ได้แก่ นายก อบต. จาก อบต. ทั้ง 5 แห่งที่สุ่มได้ดังกล่าวข้างต้น จํานวน 5 
คน เพ่ือเป็นกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี เน่ืองจากนายก อบต. เป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
 1. กําหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนตําบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
  2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตําบล 
  3. แต่งต้ังและถอดถอนรองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลและเลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตําบล 
  4. วางระเบียบเพ่ือให้งานขององค์การบริหารส่วนตําบลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
  5. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตําบล 
 6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติน้ีและกฎหมายอ่ืน 
  และให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบล จึงถือได้ว่านายก อบต. เป็นแหล่งข้อมูลสําคัญที่ตรงประเด็นและ
น่าเช่ือถือสําหรับการวิจัยน้ี 
 
 1.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณ 
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  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเชิงปริมาณในครั้งนี้  
  ผู้วิจัยใช้การวิจัยเชิงปริมาณโดยเลือกใช้วิธีการวิจัยสํารวจ (Survey Research) ใช้
เพ่ือตรวจสอบยืนยันระดับความพึงพอใจในการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะดังที่กล่าวไว้แล้ว
ข้างต้นน้ัน จึงต้องใช้ประชากรที่อยู่ในกรณีศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพ มาหากลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัยเชิงปริมาณน้ัน ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่  3.2 บัญชีรายช่ือแสดงจํานวนประชากร 
 
ลําดับ หน่วยงาน จํานวนประชากร(คน)

1 องค์การบริหารส่วนตําบลบางปลา 31,549 
2 องค์การบริหารส่วนตําบลบางเสาธง 29,992 
3 องค์การบริหารส่วนตําบลบางโฉลง 36,046 
4 องค์การบริหารส่วนตําบลแพรกษาใหม่ 36,613 
5 องค์การบริหารส่วนตําบลเทพารักษ์ 22,060 

รวมประชากรทั้งสิ้น 156,260 
ที่มา : ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (กลุ่มงานกฎหมายและระเบียบท้องถ่ิน 2 กองกฎหมายและ
ระเบียบท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย) 
 

 จากข้อมูลดังกล่าวมีประชากรจํานวนรวมกันทั้งสิ้น 156,260 คน ผู้วิจัยใช้ตารางกําหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Yamane (1973, p. 1088) ที่ระดับความเช่ือมั่น 95% และยอมรับ
ความคลาดเคลื่อนที่เกิดจากการสุ่มตัวอย่าง ± 5% ดังน้ัน จึงใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างประชาชนอย่าง
น้อยไม่ตํ่ากว่า 400 คน แต่ผู้วิจัยได้ใช้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 500 คน แบ่งออกเป็น อบต. ละ 100 
คน เพ่ือให้ตอบโจทย์ระดับความพึงพอใจได้เหมาะสมที่สุด และใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ 
(Accidental Sampling) 

 
2. เครื่องมือและวิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย แยกออกเป็นสองส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 
  1) แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ซึ่งกําหนดเฉพาะแนวคําถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัยข้อที่ 1 เท่าน้ัน แต่ไม่กําหนดถ้อยคําและการเรียงลําดับของคําถามอย่างแน่นอนตายตัว 
ดังน้ันในระหว่างการสัมภาษณ์ (ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้สัมภาษณ์เอง) ผู้สัมภาษณ์สามารถปรับถ้อยคําและการ
เรียงลําดับของคําถามในการสัมภาษณ์ เพ่ือให้เหมาะกับผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน และบริบทของการ
สัมภาษณ์จริงในแต่ละกรณี ทั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้างกับนายก อบต. ซึ่งเป็นผู้ให้
ข้อมูลสําคัญจํานวน 5 คน 
  2) แบบสังเกต เพ่ือจดบันทึกเก่ียวกับสภาพแวดล้อมและสภาพ/ลักษณะของการบริหาร
และจัดการบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่ อบต. ได้จัดทําไปแล้ว ตามท่ีคณะผู้วิจัยสังเกตพบจากสภาพที่
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เป็นอยู่จริงตามธรรมชาติในพ้ืนที่ที่ใช้ศึกษา โดยคณะผู้วิจัยใช้วิธีการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมและ
เปิดเผย (Patton, 1980, pp. 126-132) 
  3) เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานของ อบต. รวมท้ังเอกสารอ่ืนๆที่มาข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
 
  ส่วนที่ 2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยใช้คําถามแบบ
ปลายปิด เป็นคําถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 เท่าน้ัน โดยแจกแบบสอบถาม
ให้กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต อบต. ทั้ง 5 แห่งที่ถูกเลือกเป็นกรณีศึกษาดังกล่าว
ข้างต้น จํานวน 500 ชุด แบ่งออกเป็น อบต. ละ 100 ชุด 
  โดยมีประเด็นคําถามที่แยกออกเป็น2 ส่วน ดังน้ี  
  1. ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับข้อมูลทั่วไป ประกอบด้วย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพ 
4) การศึกษา 5) อาชีพ 6) รายได้ 7) จํานวนสมาชิกในครอบครัว 8) ปัจจุบันท่านอาศัยอยู่ในเขต 
อบต. ใด 9) ท่านอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ อบต. ปัจจุบันมาแล้วก่ีปี 
   2. ตอนท่ี 2 สอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของประชาชนทั้ง 8 ด้าน ประกอบด้วย  
   1. จัดให้มีและบํารุงรักษาทางนํ้าและทางบก 
   2. รักษาความสะอาดของถนน ทางนํ้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ังกําจัดขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
   3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
   4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
   5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
   6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ 
   7. คุ้มครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 
   โดยใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวของ Likert มี 
5 ระดับให้เลือกตอบตามระดับความคิดเห็น ซึ่งมีนํ้าหนักของคะแนน ดังน้ี 
 
    มากที่สุด   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  5 
    มาก   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  4 
    ปานกลาง   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  3 
    น้อย   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  2 
    น้อยที่สุด   ให้ค่าคะแนนเท่ากับ  1 
 
3. ขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 ในส่วนของการสร้างเคร่ืองมือ และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวการสัมภาษณ์ แบบสังเกต และแบบสอบถามเชิงปริมาณ ดังน้ี 
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 1. ผู้วิจัยและที่ปรึกษางานวิจัย ได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีจากบทท่ี 2 และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
นํามาเป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือในครั้งน้ี  
 2. สร้างแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างขึ้นตามขอบเขตของกรอบการวิจัย 
 3. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ฉบับร่างที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นร่วมกับที่ปรึกษางานวิจัย 
จํานวน 1 ท่าน และนําไปให้ผู้เช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยในคร้ังน้ี 
จํานวน 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content validity) และความ
ครอบคลุมของเน้ือหา โดยผู้เช่ียวชาญประกอบด้วย 
 
 
 
 ที่ปรึกษางานวิจัย 
  รองศาสตราจารย์ ว่าที่เรือตรี ดร.เอกวิทย์ มณีธร   
   ตําแหน่ง คณบดี คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
   ผู้เช่ียวชาญ การเมืองและการปกครองท้องถิ่นไทย การจัดการเชิงกลยุทธ์ 
 
 ผู้ทรงคุณวุฒิ (ตรวจเครื่องมือ) 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอฬาร ถิ่นบางเตียว    
   ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร
จัดการ) คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้เช่ียวชาญ เศรษฐศาสตร์การเมืองและ
การบริหารท้องถิ่น) 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ กุลสวัสด์ิ    
   ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้เช่ียวชาญ การจัดการเชิงกลยุทธ์ และการวิจัยประยุกต์) 
.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตํารวจเอก ดร.วิเชียร ตันศิริคงคล  
    ประธานหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณ ฑิต  คณะรัฐศาสตร์และนิ ติศาสต ร์  
มหาวิทยาลัยบูรพา (ผู้เช่ียวชาญ การเมืองและการปกครองท้องถิ่น) 
 
 4. จากน้ันนําร่างแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจแก้ของผู้ทรงคุณวุฒิ มาวิเคราะห์หาค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีสูตรในการหาค่า ดังน้ี 
 

  สูตร  IOC =  
N

R  

 เมื่อ  IOC แทนดัชนีความสอดคล้อง 
   R  แทนผลรวมของคะแนนความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ 
   N แทนจํานวนผู้เช่ียวชาญ 
 โดยที่  +1 แน่ใจว่าสอดคล้อง 
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     0 ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
    -1 แน่ใจว่าไม่สอดคล้อง 
 

 โดยเลือกข้อคําถามที่มีค่าต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป จากข้อคําถามทั้งหมดจํานวน 40 ข้อ 
ใช้ได้จํานวน 30 ข้อ ซึ่งข้อคําถามที่ใช้ได้มีค่า IOC อยู่ในช่วง 0.80 – 1.00 

 5. แบบสอบถามท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่าง แต่มีคุณลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ี แล้วนําผลการตอบแบบสอบถาม ไป
หาค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือโดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Cronbach) ในการวิจัย
ครั้งน้ีได้ทดลองใช้กับประชาชนท่ีไม่ได้อาศัยอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 5 อบต. ที่ใช้เป็นกรณีศึกษา จํานวน 
30 คน ได้ค่าความเช่ือมั่นของเคร่ืองมือทั้งฉบับเท่ากับ 0.92 
 5. นําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แล้วนําไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
4. วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลแยกออกเป็นสองส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 การวิจัยเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยการสัมภาษณ์แบบก่ึง
โครงสร้าง ผู้วิจัยจะทําการติดต่อประสานล่วงหน้ากับนายก อบต. ทั้ง 5 คนที่เป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ
เพ่ือที่จะนัดหมาย วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ และส่งประเด็นการสัมภาษณ์ไปให้กับผู้ให้
ข้อมูลสําคัญได้ทราบก่อน จึงเข้าดําเนินการสัมภาษณ์นายก อบต. ครั้งละ 1 คน ก่อนที่จะเริ่มการสม
ภาษณ์นายก อบต. แต่ละคนน้ัน ผู้วิจัยจะแนะนําตัวเองและวัตถุประสงค์ของการวิจัยน้ีให้นายก อบต. 
ทราบ ในระหว่างการสัมภาษณ์น้ันผู้วิจัยถามตามแนวการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างที่เตรียมไว้ และ
จดบันทึกคําให้สัมภาษณ์ไว้ คณะผู้วิจัยใช้เวลาในการสัมภาษณ์นายก อบต. แต่ละคน ประมาณคนละ 
20 นาที ในส่วนการสังเกต ผู้วิจัยได้ลงพ้ืนที่เพ่ือสังเกตสภาพแวดล้อมและการจัดบริการสาธารณะใน
เขต อบต. น้ัน ๆ การรวบรวมเอกสารข้อมูลพ้ืนฐานของ อบต. รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่มีข้อมูล
เก่ียวข้อง โดยผู้วิจัยได้ติดต่อขอเอกสารฯ จาก อบต. และค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต 
  ส่วนที่ 2 การวิจัยเชิงปริมาณ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการแจกแบบสอบถาม ผู้ช่วยนักวิจัย
ได้แจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขต อบต. ทั้ง 5 แห่ง แห่งละ 100 คน 
จํานวนรวมทั้งสิ้น 500 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ ซึ่งผู้วิจัยได้ให้มีผู้ช่วยนักวิจัยพ้ืนที่ละ 
2 คนเป็นผู้แจกแบบสอบถามและเก็บรวบรวมแบบสอบถามส่งคืนผู้วิจัย 
 
5. วิธีวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษานี้ผู้วิจัยใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังน้ี 
 1. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและข้อเท็จจริงเก่ียวกับการบริหารการจัดทําบริการ
สาธารณะของผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะของผู้บริหารของ อบต. เพ่ือให้ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
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แสดงให้เห็นกลไกการบริหารการจัดทําบริการสาธารณะของ อบต. รวมถึงแนวทางการพัฒนาการ
บริหารการจัดทําบริการสาธารณะของผู้บริหาร อบต.จากกลุ่มตัวอย่าง นายก อบต. ในส่วนที่เป็นการ
จดบันทึกของผู้วิจัยแต่ละคนจากข้อมูลกลุ่มต่างๆ ที่ทําการสัมภาษณ์โดยตรง และการสนทนา และ
วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลทุติยภูมิ โดยผู้วิจัยจะนําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ มาวิเคราะห์
ในช้ันต้นเพ่ือแยกประเด็นข้อมูลออกเป็นประเด็น ๆ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 1 หลังจากน้ัน
จึงวิเคราะห์ว่าข้อมูลที่มีอยู่ในแต่ละประเด็นน้ันมีความหมายว่าอะไร โดยใช้วิธีการตีความข้อมูลตาม
หลักการวิเคราะห์เชิงคุณภาพทั้งน้ี ผู้วิจัยได้ประชุมร่วมกันกับที่ปรึกษางานวิจัยและผู้เช่ียวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และแลกเปล่ียนความเห็นความเข้าใจที่มีต่อความหมายของข้อมูล
ในแต่ละประเด็นตามหลักการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data triangulation) เพ่ือหาข้อสรุป
สุดท้ายร่วมกันว่าความหมายของข้อมูลในแต่ละประเด็นคืออะไร 
 2. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้นําข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากแบบสอบถามท่ีได้รับคืน
จากประชาชนในกลุ่มตัวอย่าง มาเป็นข้อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 น้ัน ผู้วิจัยใช้
วิธีการวิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยการนําคําตอบที่ได้รับจากแบบสอบถามแต่ละชุดมาแปลงเป็นตัวเลข
ในรูปแบบของรหัสข้อมูล จากน้ันจึงบันทึกรหัสข้อมูลดังกล่าวและประมวลผลค่าสถิตที่ต้องการโดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical Package For the 
Social Science : SPSS for Windows ) สถิติที่ใช้ในการวิจัยในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผู้วิจัยใช้
สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่  วิธีการหาส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และค่าเฉลี่ย 
(Mean) เพ่ือบรรยายสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยข้อที่ 2 ซึ่ง
เป็นเร่ืองเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของประชาชนบริการสาธารณะของ อบต. โดยมีเกณฑ์ในการ
แปลความหมายข้อมูลจากค่าเฉลี่ยมีดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545: 67) 
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับน้อย 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจ อยู่ในระดับไม่เห็นด้วย 




