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บทที่ 3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 
 การวิจยัเร่ือง แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี คร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีการและอุปกรณ์ 
ท่ีใช้ในการวิจยั ซ่ึงประกอบด้วย ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั การเก็บ 
รวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 

ประชำกรทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 

 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้งในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ทั้ง 7  ต าบล  2  เทศบาลต าบล จ านวน 37,923 คน 
 

วธีิกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 

 กลุ่มตวัอยา่งไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งประชากรตามขั้นตอนต่างๆ ดงัน้ี  
 ขั้นตอนที่ 1 ค านวณจ านวนของขนาดตวัอยา่ง จากจ านวนประชากรทั้งหมด 37,923 คน 
โดยใชห้ลกัการค านวณของ Yamane’s ดงัต่อไปน้ี 
 
        n =   
         
 โดย  n = จ านวนของขนดตวัอยา่ง 
   N = จ านวนรวมทั้งหมดของประชากรท่ีใชใ้นการศึกษา 
   e = ค่าความผดิพลาดท่ียอมรับได ้
     (โดยในการศึกษาน้ีก าหนดให ้= 0.05)  
 แทนค่า   n =         37,923 
     1+ 37,923 x (0.05)2                                                            
               =         395.90 
        

2N(e)1
N
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 ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมดท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีจึงเท่ากบั 396 คน 
 
 ขั้นตอนที ่ 2  จดัแบ่งจ านวนตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี  ซ่ึงจะศึกษาจากประชาชนในเขต
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อ.ไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  โดยสุ่มตวัอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน  
(proportional stratified random sampling) โดยใชสู้ตรดงัน้ี 
 
จ านวนตวัอยา่งในแต่ละกลุ่ม/ชั้น   =  จ านวนตวัอยา่งทั้งหมด จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่มชั้น 
                                  จ านวนประชากรทั้งหมด 
 
 จากสูตรจะไดจ้  านวนประชาชน  ท่ีเป็นกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละระดบัชั้นดงัมี
ขอ้มูลในตารางท่ี  1  ดงัต่อไปน้ี 
 
ตำรำงที ่1 จ านวนประชาชนในเขตอ าเภอไทรโยคท่ีเป็นกลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอยา่งแยกตามหมู่ 
                                    

ระดบัชั้น 
จ านวนประชากร จ านวนตวัอยา่ง 

รวม 
หญิง ชาย หญิง ชาย 

ต าบล  วงักระแจะ 2,585 2,697     27     28 55 
ต าบล   ลุ่มสุ่ม 2,542 2,469 26 26 52 
ต าบล   ท่าเสา 2,260 2,400 24 25 49 
ต าบล   สิงห์ 1,741 1,808 18 19 37 
ต าบล   ไทรโยค 2,356 2,269 24 24 48 
ต าบล   ศรีมงคล 2,688 2,735 28 29 57 
ต าบล   บอ้งต้ี 943 869 10 9 19 
เทศบาลต าบล  น ้าตกไทรโยคนอ้ย 1,714 1,732 18 18 36 
เทศบาลต าบล  วงัโพธ์ิ 2,015 2,100 21 22 43 

รวม 18,844 19,079 196 200 396 
 
ท่ีมา: ท่ีท าการปกครองอ าเภอไทรโยค  
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เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถาม (questionnaire) 
ซ่ึงผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนโดยศึกษาคน้ควา้จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีเก่ียวกบัเร่ือง
ระดบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนในเขต  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี โดย
แบบสอบถามท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
  ตอนที ่ 1  เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคลทัว่ไปของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ในเขต  อบต.ท่าเสา อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ เพศ อาย ุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา และรายได ้ 
 ตอนที ่ 2 เป็นแบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลท่าเสา ท่ีมีขอ้ค าถามเก่ียวกบัการไปใชสิ้ทธิเลือกตั้งของ
ผูท่ี้มีอายคุรบ 18 ปีบริบูรณ์ ในการเลือกสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนต าบล และนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล การเขา้ร่วมประชุมสภา อบต. การเขา้ร่วมกิจกรรม การตรวจสอบการท างาน และการ
รับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  
 ล าดบัเกณฑก์ารแบ่งผลระดบัการมีส่วนร่วม  ผูว้จิยัไดใ้ชเ้กณฑก์ารแบ่งผลของระดบัความคิดเห็น 
เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน โดยใชสู้ตรในการค านวณดงัน้ี 
 
 ช่วงกวา้งของขอ้มูล       =       คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
      จ านวนชั้นท่ีตอ้งการ 
 
(ในท่ีน้ีตอ้งการแบ่งเป็น 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด  มาก  ปานกลาง นอ้ย  และนอ้ยท่ีสุด  ดงันั้นจ านวน
ท่ีตอ้งการ = 5) 
 

 แทนค่า  ช่วงกวา้งของขอ้มูล = 5  -  1 
          5 
      = 0.8 
 ไดช่้วงกวา้งของขอ้มูลแต่ละชั้น = 0.8 
 
 จากการค านวณดงักล่าวไดน้ ามาใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแปรผลระดบัการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 
 
 คะแนนเฉลีย่       ระดับกำรมีส่วนร่วม 
 1.00 - 1.80   นอ้ยท่ีสุด 
 1.81 - 2.60   นอ้ย 
 2.61 - 3.40   ปานกลาง 
 3.41 - 4.20   มาก 
 4.21 - 5.00   มากท่ีสุด 
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                       ตอนที ่3 เป็นแบบสัมภาษณ์ประกอบการสนทนากลุ่มแนวทางพฒันาการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองของประชาชน  ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  โดยเรียง
ตามล าดบัขอ้ความถ่ีของค าตอบ 
 

กำรทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 
 ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างขั้นส าหรับการวิจยั ไปทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) 
และความเช่ือมัน่ (reliability) ของแบบสอบถาม ดงัน้ี 
 1.  การหาความเท่ียงตรง (validity) โดยน าแบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมาจากการศึกษา
แนวคิด ทฤษฎี ตลอดจนขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ไปเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อท าการตรวจสอบ
ความถูกตอ้ง เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (content Validity) ของขอ้ค าถาม ในแต่ละขอ้วา่ตรงตามจุดมุ่งหมาย
และสอดคลอ้งกบัการวจิยัคร้ังน้ีหรือไม่หลงัจากนั้นไดน้ ามาแกไ้ขปรับปรุงเพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป 
 2.  การหาความเช่ือมัน่ (reliability)  โดยน าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแลว้ไปท าการทดลองใช ้
(try-out)  กบักลุ่มประชากรในเขตต าบลท่าเสา  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี  ซ่ึงมีลักษณะ
ใกลเ้คียงกบัท่ีจะท าการศึกษา จ านวน 30 ราย แลว้น ามาทดสอบหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดย
วิเคราะห์หาความเช่ือมัน่เป็นรายขอ้ (item analysis) และใช้วิธีการหาความสอดคล้องภายใน 
(internal consistency method) โดยใชสู้ตรของ Pearson’s product moment correlation coefficient 
และหาค่าความเช่ือมัน่รวม โดยใชว้ิธีของ Cronbach  (สุชาติ  ประสิทธ์ิรัฐสินธ์ุ, 2532  หนา้ 150-156)  
ซ่ึงผลการวเิคราะห์ท าใหไ้ดค้่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่าเท่ากบั .9238 
 
กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลส าหรับการวิจยั ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 
396  ชุด  โดยไดรั้บความร่วมมือจากสมาชิก อบต. ก านนั ผูใ้หญ่บา้นและกลุ่ม อสม. ช่วยแจก
แบบสอบถามในแต่ละหมู่บา้นตามจ านวนประชากรท่ีไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นปฐมภูมิ  แลว้น ามา
วเิคราะห์หาขอ้สรุปต่อไป 
 
กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยน าแบบสอบถามตรวจความถูกตอ้งสมบูรณ์
ครบถว้น  และน าไปด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูลของสถิติ  โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 
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สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 1. ค่าร้อยละ  (percentage)  ใชใ้นการพรรณนาลกัษณะส่วนบุคคลของประชาชนผูมี้สิทธิเลือกตั้ง
ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  อ าเภอไทรโยค  จงัหวดักาญจนบุรี 
 2.  ค่าเฉล่ีย (mean)  
 3.  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 4.  การวิเคราะห์เน้ือหาส าหรับแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของ
ประชาชน ในเขตองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน อ าเภอไทรโยค จงัหวดักาญจนบุรี 


