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บทท่ี  3

วิธีการวิจัย
การวิจัยเรื่อง “ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลในการจัดการศึกษาเพื่อรับการ

ถายโอนอํานาจทางการศึกษาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต”  เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive
Research) ประเภทการวิจัยเชิงสํารวจ  (Servey Research)  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความพรอม
ขององคการบริหารสวนตําบลในจังหวัดนราธิวาส  ยะลาและปตตานี  ที่จะรับการถายโอนอํานาจ
การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และ พระราชบัญญัติกําหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ซ่ึงวิธีการดําเนิน
งานวิจัยในบทนี้จะกลาวถึงประชากรและกลุมตัวอยาง  เครื่องมือในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล
และการวิเคราะหขอมูล  ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1  ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลในจังหวัดนราธิวาส  ยะลาและปตตานี  จากองคการบริหารสวนตําบล  229  แหง จํานวน
458  คน

1.2  กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้มี 2  กลุมคือ  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามและ

กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ
1.2.1  กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้มีจํานวน  214  คน

ไดมาโดยมีขั้นตอนดังนี้
ขั้นที่  1  คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรยามาเน (Yamane, 1973 : 580-581)
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เมื่อ n แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง
N แทน ขนาดของประชากร
e แทน ขนาดความคลาดเคลื่อนของการสุม

ตัวอยางไมเกินรอยละ 5
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แทนคาจากสูตรได ดังนี้
456

n =
1+458(0.05)2

= 214
ขั้นที่  2  สุมกลุมตัวอยางโดยวิธีสุมตามชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) โดยยึดระดับ

ช้ันขององคการบริหารสวนตําบลตั้งแต 1-5 เปนเกณฑในการกําหนดชั้นภูมิ (Strata) แตเนื่องจาก
องคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 1-4 มีจํานวนประชากรเพียง 22 คน  ผูวิจัยจึงกําหนดใหประชา
กรทั้ง 22 คนเปนกลุมตัวอยางของการวิจัย  ทําใหเหลือกลุมตัวอยางอีก 192 คน  ซ่ึงจะสุมจากองค
การบริหารสวนตําบลระดับชั้น 5 ทั้งหมด

ขั้นที่  3  ทําการสุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่เหลือจากประชากรประธานกรรมการบริหาร
และปลัดองคการบริหารองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้นที่  5  โดยวิธีการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling)  ดวยวิธีการจับฉลาก ไดกลุมตัวอยางจํานวน 192 คน คือประธานกรรมการ
บริหารสวนตําบลจํานวน 96 คนและปลัดองคการบริหารสวนตําบลจํานวน 96 คน

1.2.2  กลุมตัวอยางที่ใหสัมภาษณ  ใชการเลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยกําหนดคุณสมบัติคือ มีความรูความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณดานการบริหาร
งานองคการบริหารสวนตําบล  และเต็มใจใหขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณ  ไดกลุมตัวอยางจํานวน
15  คน คือ  ผูตรวจราชการสวนทองถ่ินจํานวน  2  คน  ปลัดอําเภอเมืองจํานวน  2  คน  และรอง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 11 คน

2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) และแบบสัมภาษณ

(Interview)  ผูวิจัยสรางขึ้นจากหลักการและแนวความคิดที่ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กับความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลเพื่อรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษา ดังนี้
       2.1  แบบสอบถาม (Questionnaire) มี 2 ตอนดังนี้
       ตอนที่  1  เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) เพื่อถามขอมูลทั่วไปขององคการบริหารสวน
ตําบล
      ตอนที่  2  เปนแบบสอบถามมาตรฐานสวนประมาณคา (Rating  Scale) 5  ระดับ คือ

5 หมายถึง มีความพรอมมากที่สุด
4 หมายถึง มีความพรอมมาก
3 หมายถึง มีความพรอมปานกลาง
2 หมายถึง มีความพรอมนอย
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1 หมายถึง มีความพรอมนอยที่สุด
ซ่ึงถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลในการเตรียมความพรอมการรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวน
ตําบล  ดวยคําถามภายใตขอบขายของเกณฑการประเมินคาดานความพรอม 3 ดาน  ดังนี้

1.1  ดานความพรอม
1.2  ดานความเหมาะสม
1.3  ดานความตองการภายในทองถ่ิน

2.2  แบบสัมภาษณ  (Interview)
แบบสัมภาษณถามความคิดเห็นของผูตรวจราชการทองถ่ิน  ปลัดอําเภอเมือง  และรอง

ประธานกรรมการบริหารสวนตําบลในการเตรียมความพรอมการรับการถายโอนอํานาจการจัดการ
ศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล ดวยคําถามภายใตขอบขายของเกณฑการประเมินคาดานความ
พรอม 3 ดาน ดังนี้

1.1 ดานความพรอม
1.2 ดานความเหมาะสม
1.3 ดานความตองการภายในทองถ่ิน

3.  การสรางเครื่องมือ
การวิจัยครั้งนี้ไดดําเนินการสรางแบบสอบถามและแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางตาม

ลําดับดังตอไปนี้
3.1  ศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเกณฑการประเมิน

ความพรอมขององคการบริหารสวนตําบลตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารและปลัด
องคการบริหารสวนตําบลที่จะรับการถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาในดานความพรอม  ดาน
ความเหมาะสม  ดานความตองการภายในทองถ่ิน  เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม

3.2  สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  ตามแนวคิดของ
อุทุมพร  จามรมาน (2530 : 8-42) เพื่อใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งนี้

3.3  นําแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และพิจารณาสิ่งที่ควรแกไขปรับปรุงแลวนําความผล
การพิจารณาไปทําการวิเคราะหหาความเที่ยงตรงโดยใชดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับ
ความพรอมในดานนั้น ๆ  โดยใหคะแนนดังนี้  ถาขอคําถามสอดคลองกับเนื้อหาที่กําหนดในแตละ
ดานใหคะแนน +1  ถาไมแนใจใหคะแนน 0  และถาไมสอดคลองใหคะแนน -1  แลวคัดเลือก
ขอคําถามที่ไดคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ขึ้นไปมาใช  หากขอคําถามไดคาดัชนีความสอด
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คลองต่ํากวา0.5  ตัดขอคําถามนั้นทิ้งไป  หรือหากขอคําถามใดที่ผูเชี่ยวชาญใหขอเสนอแนะไวจะทํา
การแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะ  และนําขอคําถามไปใช

3.4  นําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลวไปทดลองใช  (Try out) กับประธาน
กรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ในจังหวัดสงขลาจํานวน 30 คน เพื่อหาคา
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของ ครอนบัค
(Cronbach, 1970 : 161)  ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.97  คาความเชื่อมั่นดานความพรอม
เทากับ  0.93  คาความเชื่อมั่นดานความเหมาะสมเทากับ  0.96  และคาความเชื่อมั่นดานความ
ตองการภายในทองถ่ินเทากับ  0.87

3.5  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณแลวนําไปใชเก็บขอ
มูลตอไป

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลไดดําเนินการดังนี้

      4.1  ขอหนังสือแนะนําตัวผูวิจัยจากภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ถึงประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล ที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถามและผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน
ปลัดอําเภอเมืองและรองประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบลเพื่อขอความรวมมือใน
การเก็บรวบรวมขอมูล โดยการสัมภาษณ

4.2  สงมอบแบบสอบถามใหองคการบริหารสวนตําบลหนวยละ  2  ชุด  เพื่อใหกับกลุม
ตัวอยางคือ ประธานกรรมการบริหารและปลัดองคการบริหารสวนตําบล
    4.3  สัมภาษณ ผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน  ปลัดอําเภอเมือง  และรองประธานกรรมการ
บริหารองคการบริหารสวนตําบล

4.4  รวบรวมแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาจํานวน 214  ฉบับ ทําการตรวจสอบความ
สมบูรณปรากฏวาสมบรูณทุกฉบับ  แลวมาดําเนินการตามขั้นตอนของการวิจัยตอไป

5.  การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลในการวิจัย  ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่รวบรวมไดเพื่อหาคาสถิติตาง ๆ ดวย

คอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  ดังนี้
5.1  แบบสอบถามตอนที่ 1  นํามาแจกแจงความถี่และหาคารอยละของขอมูลทั่วไปของ

องคการบริหารสวนตําบล ไดแก  ระดับชั้นองคการบริหารสวนตําบล
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5.2  แบบสอบถามตอนที่ 2  คือ ความพรอมในการรับการถายโอนอํานาจการจัดการ
ศึกษาตามความคิดเห็นของประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบล วิเคราะหโดยหาคาเฉลี่ยและความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพรอมในการรับ
การถายโอนอํานาจการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล

วิธีการแปลผล  ใชเกณฑสัมบูรณ (Absolute  Criteria) ซ่ึงแบงเปนชวง ๆ
ตามแนวคิดของ  วัน  เดชพิชัย  (2535 : 531-532)  ซ่ึงผูวิจัยนํามาปรับใช  มีความหมายดังนี้

คาเฉลี่ยตั้งแต  4.51-5.00   หมายความวา   มีความพรอมอยูในระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยตั้งแต  3.51-4.50   หมายความวา   มีความพรอมอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ยตั้งแต  2.51-3.50   หมายความวา   มีความพรอมอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต  1.51-4.50   หมายความวา   มีความพรอมอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ยตั้งแต  1.00-1.50   หมายความวา   มีความพรอมอยูในระดับนอยที่สุด
5.3  หาคาการทดสอบที (t-test)  เพื่อเปรียบเทียบความพรอมที่จะรับการถายโอน

อํานาจการจัดการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบล  ตามตัวแปร องคการบริหารสวนตําบลระดับ
ช้ัน 1-4  กับองคการบริหารสวนตําบลระดับชั้น 5

5.4  ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ ผูตรวจราชการสวนทองถ่ิน  ปลัดอําเภอเมือง และรอง
ประธานกรรมการบริหารองคการบริหารสวนตําบล  นํามาหาคารอยละแลวนํามาสรุปเสนอผลการ
สัมภาษณ

6.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
6.1  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพเครื่องมือ

  6.1.1  การคํานวณหาดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามใชสูตร  (พวงรัตน
ทวีรัตน 2540 : 117)

N
R

C ∑=I

เมื่อ IC แทน ดัชนีความสอดคลอง
∑R แทน ผลรวมคะแนนการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ
N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ

  6.1.2  การคํานวณหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ใชวิธีหาคาสัมประสิทธิ์
แอลฟา (α   Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach,  1990 : 204)  ซ่ึงมีสูตรดังนี้
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k ∑ S2
itemsα k = k-1

1-
S2

Total

               เมื่อ α แทน ความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
    ∑ S2

itemsแทน ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
     S2

Total แทน ความแปรปรวนของคะแนนในแบบสอบถามทั้งฉบับ
     k แทน จํานวนขอในแบบสอบถาม

6.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มี 2 ประเภท ดังนี้
6.2.1  สถิติเชิงพรรณนา  ไดแก

ก.  คารอยละ  (Percentage)  ในการวิเคราะหโดยใชสูตร (บุญชม  ศรีสะอาด,
2535 : 101)

รอยละของรายการใด  =

ข.  คาเฉลี่ย  (Mean) ใชสูตร  (E

N
x

X ∑=

เมื่อ x แทน
∑ x แทน
N แทน

. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (St
1981 : 68)

N(N
xN

S.D
2

= ∑

เมื่อ  S.D. แทน สวนเบี่ย
∑ 2x แทน ผลบวกข
∑X  2 แทน ผลบวกข
   N แทน จํานวนก

6.2.2  สถิติเชิงอางอิง  ไดแก
. สถิติสําหรับทดสอบสมมต

เฉลี่ยของตัวแปรอิสระที่จําแนกออกเปน  2  กลุม  โดยก
จํานวนของรายการนั้น X 100
ความถี่ทั้งหมด
dward, 1974 : 45)

คาเฉลี่ยของคะแนน
ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
ขนาดของกลุมตัวอยาง

andard Deviation) โดยใชสูตร (Ferguson

( )
1)
x 2

−

− ∑

งเบนมาตรฐาน
องคะแนนแตละตัวยกกําลังสอง
องคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง
ลุมตัวอยาง

ิฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคา
ารทดสอบที (t-test)
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      กลุมที่ 1  ในกรณีที่ประชากรมีความแปรปรวนเทากัน  ใชสูตร
(พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540 : 162)









+

−+
−+−

−
=

2121

2
22

2
11

21

n
1

n
1

2nn
1)s(n1)s(n

xx
t

df =  2nn 21 −+

เมื่อ t แทน คาการแจกแจงที (t-Distribution)
X1 แทน คาเฉลี่ยของขอมูลกลุมตัวอยางที่ 1
X1 แทน คาเฉลี่ยของขอมูลกลุมตัวอยางที่ 1
2
1s แทน คาแปรปรวนของขอมูลในกลุมตัวอยางที่ 1
2
2s แทน คาแปรปรวนของขอมูลในกลุมตัวอยางที่ 2
1n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1
2n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2

       กลุมที่ 2   ในกรณีมีความแปรปรวนของประชากรไมเทากัน ใชสูตร
(พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540 : 162)

X1 – X2t =
S2

1 S2
2

n1
+

n2

S2
1 S2

2
2

n1
+

n2

S2
1

2 S2
2

2df=

n1 n2

n1-1
+ n2-1

เมื่อ t แทน คาการแจกแจงที(t-Distribution)
X1 แทน คาเฉลี่ยของขอมูลกลุมตัวอยางที่ 1
X2 แทน คาเฉลี่ยของขอมูลกลุมตัวอยางที่ 2
2
1s แทน คาแปรปรวนของขอมูลในกลุมตัวอยางที่ 1
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2
2s แทน คาแปรปรวนของขอมูลในกลุมตัวอยางที่ 2
1n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 1
2n แทน ขนาดของกลุมตัวอยางที่ 2

df แทน ชั้นความเปนอิสระ (Degree  of  Freedom)
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