บทที่ 3
วิธดี ำเนินกำรวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการศึกษาความคาดหวังและการรับรู้ของชุมชนต่อบทบาทขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่ านในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชนผูว้ ิจยั จึงได้
กาหนดวิธีการดาเนินการวิจยั เป็ นขั้นตอนต่างๆ ไว้ดงั นี้
3.1
3.2
3.3
3.4

ข้อมูลและแหล่งข้อมูล
ประชากรและผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
เครื่ องมือและวิธีการศึกษา
การวิเคราะห์ขอ้ มูล

3.1 ข้ อมูลและแหล่ งข้ อมูล
3.1.1. ข้ อมูลปฐมภูมิ (Primary data)
ทาการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ หรื อข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับการจัดการ
สิ่ งแวดล้อมชุ มชนของตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน และบทบาทขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลฝายแก้ว ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน โดยทาการเปรี ยบเทียบระหว่างความคาดหวัง
ของชุมชนกับบทบาทที่ปฏิบตั ิได้จริ งขององค์การบริ หารส่ วนตาบล ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในพื้นที่ดว้ ยตนเอง
3.1.2. ข้ อมูลทุติยภูมิ (Secondary data)
การศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ หรื อข้อมูลมือสองที่มีการรวบรวมข้อมูลไว้แล้ว ซึ่ งผูว้ ิจยั ได้
ทาการศึกษาข้อมูลแนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั ในครั้งนี้ อนั ได้แก่ แนวคิดเกี่ยวกับการ
รับรู้ แนวคิดเกี่ยวกับความคาดหวัง แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อม แนวคิดเกี่ยวกับบทบาท
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการกระจายอานาจ แนวคิดการปกครองท้องถิ่ น แนวคิดเกี่ ยวกับองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบล และแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชน รวมทั้งเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
คือ เอกสาร งานวิจยั รายงานต่างๆ ตลอดจนข้อมูลจากระบบออนไลน์ มาเป็ นข้อมูลประกอบในการ
วิเคราะห์ และสังเคราะห์งานวิจยั ให้มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขตในการวิจยั ที่
กาหนด
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3.2 ประชำกรและผู้ให้ ข้อมูลหลัก
ประชากรที่ใช้การวิจยั ครั้งนี้ คือ ผูท้ ี่อาศัยอยู่ในตาบลฝายแก้ว อาเภอภูเพียง จังหวัดน่ าน
จานวน 17 หมู่บา้ น รวมทั้งสิ้ นจานวน 5,761 คน แยกเป็ นชาย 2,856 คน หญิง 2,905 คน จานวน
ครัวเรื อนทั้งสิ้ น 2,514 ครัวเรื อน (ข้อมูล จปฐ. ประจาปี 2554) โดยที่ผวู้ ิจยั ได้ทาการรวบรวมข้อมูล
จากผูใ้ ห้ข ้อมูล หลัก ของ 17 หมู่บ ้า น โดยเลื อกผูใ้ ห้ข ้อมูล หลัก จากผูน้ าชุ ม ชนอย่า งเป็ นทางการ
และไม่เป็ นทางการ ประกอบด้วย สมาชิ กองค์การบริ หารส่ วนตาบล ผูน้ าชุ มชน และผูแ้ ทนกลุ่ ม
ชาวบ้านกลุ่มต่างๆ เช่ น ผูแ้ ทนกลุ่มเกษตรกร ผูแ้ ทนกลุ่มอาชีพ ซึ่ งเป็ นตัวแทนที่ให้ขอ้ มูลหลัก ใน
การวิจยั ครั้งนี้ ทาการเก็บข้อมูลจาก 17 หมู่บา้ นๆ ละ 10 คน ดังนั้นจะได้ผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก ทั้งสิ้ น
จานวน 170 คน ดังนี้
ตำรำง 3.1 แสดงจานวนผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก
ลำดับที่

ชื่อหมู่บ้ำน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

บ้านท่าล้อ
บ้านแสงดาว
บ้านฝายแก้ว
บ้านทุ่งน้อย
บ้านน้ าใส
บ้านหัวเวียงเหนือ
บ้านปั วชัย
บ้านน้ าต้วน
บ้านบุปผาราม
บ้านดงป่ าสัก
บ้านห้วยคา
บ้านแหด
บ้านคั้งถี่
บ้านห้วยไฮ
บ้านนิคม
บ้านหนองเจริ ญ
บ้านแสงดาวพัฒนา
รวม

16
17

ผู้ให้ ข้อมูล

รวม

ผู้นำชุมชน

ผู้แทนกลุ่มชำวบ้ ำน

สมำชิก อบต.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
34

5
5
3
7
7
6
6
7
6
7
7
7
7
7
7
7
5

3
3
5
1
1
2
2
1
2

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

1

10

3

10

106

30

170

10
10
10
10
10
10
10
10
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3.3 เครื่องมือและวิธีกำรศึกษำ
เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ในกำรเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล ส าหรั บ ในการศึ ก ษาค้ น คว้า ครั้ งนี้ ใช้
แบบสอบถาม (Questionnaires) ในการสอบถามทรรศนะของตัวแทนราษฎรที่อาศัยในชุมชน โดย
แบ่งออกเป็ น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามการรับรู้และความคิดเห็นต่อบทบาทที่คาดหวัง และบทบาทที่ปฏิบตั ิได้
จริ งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชนภายใต้บทบัญญัติแห่ ง
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย มาตรา 290 และมาตรา 23 แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและ
องค์การบริ หารส่ วนตาบล พ.ศ. 2537
สร้ างแบบสอบถามโดยใช้เครื่ องมือที่เป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale)
ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert’s Scale) แบ่งออกเป็ น 5 ระดับ คือ
ระดับ 5 มากที่สุด หมายถึ ง บทบาทที่ ค าดหวัง และบทบาทปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง ในระดับ
มากที่สุด
ระดับ 4 มาก
หมายถึง บทบาทที่คาดหวังและบทบาทปฏิบตั ิได้จริ งในระดับมาก
ระดับ 3 ปานกลาง หมายถึ ง บทบาทที่ ค าดหวัง และบทบาทปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง ในระดับ
ปานกลาง
ระดับ 2 น้อย
หมายถึง บทบาทที่คาดหวังและบทบาทปฏิบตั ิได้จริ งในระดับน้อย
ระดับ 1 น้อยที่สุด หมายถึ ง บทบาทที่ ค าดหวัง และบทบาทปฏิ บ ัติ ไ ด้จ ริ ง ในระดับ
น้อยที่สุด
ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิ ดเป็ นการสอบถามความคิ ด เห็ น ของผู้ต อบ
แบบสอบถามต่อการปฏิ บตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้วในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ชุมชน
ขั้นตอนในกำรสร้ ำงเครื่องมือ
(1) ศึ กษาเอกสาร หนังสื อ และแนวคิดต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับองค์การ
ปกครองส่ วนท้องถิ่ น และการจัดการสิ่ งแวดล้อม เพื่อใช้เป็ นข้อมูลไปกาหนดเป็ นกรอบประเด็น
การสร้างเครื่ องมือ
(2) นากรอบประเด็นบทบาทขององค์การบริ หารส่ วนตาบลในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ชุมชน เสนออาจารย์ที่ปรึ กษาเพื่อตรวจปรับปรุ งแก้ไข
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(3) สร้างเครื่ องมือเก็บข้อมูลตามกรอบที่กาหนดไว้แล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษา ตรวจ
ปรับปรุ งแก้ไข ขอคาแนะนาเพิ่มเติม และตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหา
(4) น าแบบสอบถามที่ ส ร้ า งเสร็ จ แล้ว ท าการหาค่ า ความเชื่ อ ถื อ ได้ (Reliability) ว่ า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นนั้นตรงกับเนื้อหาที่ตอ้ งการวัดหรื อไม่ รวมทั้งตรวจสอบด้านภาษาที่ใช้ การ
วางรู ปแบบ ข้อความต่างๆ แล้วนามาปรับปรุ งแก้ไขเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สาหรับการ
ทดสอบเพื่อหาค่าความเชื่ อมัน่ (Reliability) จะนาแบบสอบถามที่ปรับปรุ งแก้ไขแล้วไปทดลองใช้
(Try out) โดยนาแบบสอบถามดังกล่ า วไปทดสอบกลุ่ มประชากรที่ ไม่ ใ ช่ ก ลุ่ ม ตัวอย่า ง และมี
ลักษณะคล้ายคลึ งกัน จานวน 30 คน หลังจากนั้นได้นาแบบสอบถามดังกล่าวมาตรวจให้คะแนน
และวิเคราะห์หาความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ โดยใช้สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาของ Cronbach โดยค่าความเชื่อมัน่
อยูท่ ี่ 0.96 แสดงว่ามีความเชื่อมัน่ สู ง (เกียรติสุดา ศรี สุข, 2549 หน้า 161)
(5) จัดทาเครื่ องมือ เก็บข้อมูลโดยจัดทาเป็ นแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณ์เพื่อนาไปใช้ใน
การจัดเก็บข้อมูลต่อไป
3.4 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลผูว้ จิ ยั ได้ดาเนินการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้วธิ ีทางสถิติต่างๆ ดังนี้
1) แจกแจงความถี่
2) ค่าร้อยละ (Percentage)
3) ค่าเฉลี่ย (Mean)
4) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
5) t-test
โดยมีข้ นั ตอนตามลาดับ ดังนี้
1) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกฉบับที่ได้รับคืน
2) นาข้อมูลจากแบบสอบถามมาทาการวิเคราะห์โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่ วนคือ
2.1) ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามทาการ
วิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ และหาค่าร้ อยละ (Percentage) แล้วนาเสนอในรู ปแบบตาราง
ประกอบ
2.2) ตอนที่ 2 สอบถามการรับรู้และความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทที่คาดหวัง และ
บทบาทที่ ปฏิ บตั ิ ได้จริ งขององค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้ว ในการจัดการสิ่ งแวดล้อมชุ มชน
ทาการวิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ
นาเสนอในรู ปแบบตารางประกอบ ทั้งนี้ผวู้ จิ ยั นามาวิเคราะห์ดว้ ยการกาหนดอันตรภาคชั้น ดังนี้
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อันตรภาคชั้น (Class Interval)

= Range/K
= (Xmax – Xmin)/K

เมื่อ

Range
= พิสัย
Xmax
= คะแนนสู งสุ ด
Xmin
= คะแนนต่าสุ ด
K
= จานวนชั้น
ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ได้กาหนด คะแนนสู งสุ ด
คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
คะแนนสู ตรในอันตรภาคชั้น

= 5 คะแนน
= 1 คะแนน
= 5 ชั้น
= (5-1) / 5
= 0.80

ดังนั้น ผูว้ จิ ยั จึงกาหนดระดับความคิดเห็น โดยแบ่งเป็ น 5 ระดับ ซึ่ งแต่ละลาดับมีค่าคะแนน
แตกต่ างกัน 0.80 คะแนน (ดัง ตารางที่ 3.2) ดัง นี้ (ระบบออนไลน์, วันที่ 16 กุ มภาพันธ์ 2555,
http://www.watpon.com/Elearning/stat8.htm)
ตำรำง 3.2 แสดงช่วงคะแนนเฉลี่ยและการแปลความหมายข้อมูล
ช่ วงค่ ำคะแนนเฉลีย่
กำรแปลควำมหมำย
ระดับควำมคำดหวัง หรือกำรปฏิบัติจริง
4.21 – 5.00
มากที่สุด
3.41 – 4.20
มาก
2.61 – 3.40
ปานกลาง
1.81 – 2.60
น้อย
1.00 – 1.80
น้อยที่สุด
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ตำรำง 3.3 แสดงเกณฑ์การให้คะแนนระดับความคาดหวัง หรื อการปฏิบตั ิจริ ง ขององค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลฝายแก้ว
ช่ วงค่ ำคะแนน
5
4
3
2
1

ระดับควำมคำดหวัง หรือกำรปฏิบัติจริง
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด

ข้อมูลที่ได้จะถูกนามาจัดทาระเบียบหรื อจัดกลุ่มข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม และสร้าง
คู่ มื อลงรหัส (Code Book) จากนั้นนาข้อมู ล ที่ ล งรหัส เสร็ จ เรี ย บร้ อยแล้วน าไปบันทึ ก และ
ประมวลผลด้วยโปรแกรมสาเร็ จรู ป SPSS จากเครื่ องคอมพิวเตอร์
3) ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิ ดเป็ นการสอบถามความคิดเห็ นของผูต้ อบ
แบบสอบถามต่อการปฏิ บตั ิงานขององค์การบริ หารส่ วนตาบลฝายแก้วในการจัดการสิ่ งแวดล้อม
ชุมชน

