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บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจยั 

 
การวิจยัเรื่องยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาล    

ต าบลหนองปล้อง อ าเภอวังทรายพูน  จังหวัดพิจิต ร เป็นการวิจัยแบบผสม(Mixed 
Methodology) ใช้วิธีการศึกษาทัง้เชิงปรมิาณและเชิงคุณภาพ จุดมุ่งหมายของการวิจยัเพื่อ
ศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ช้บรกิารงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงั
ทรายพูน จงัหวดัพจิติรและเพื่อก าหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้
ของเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร รายละเอยีดวธิดี าเนินการวจิยั
แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน มรีายละเอยีดดงันี้ 

1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2.  เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั 
3.  การเกบ็รวบรวมขอ้มลู 
4.  การวเิคราะหข์อ้มลูและสถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู 

 
ขัน้ตอนท่ี 1  กำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำรงำนจดัเก็บรำยได้ของเทศบำล              

ต ำบลหนองปล้อง อ ำเภอวงัทรำยพนู จงัหวดัพิจิตร 
1.  ประชำกรและกลุ่มตวัอย่ำง  

 1.1  ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการศกึษาวจิยัครัง้นี้  คอืประชาชนที่มหีน้าที่เสยีภาษีใน

เขตพื้นที่เทศบาลต าบลหนองปล้อง  อ าเภอวังทรายพูน  จงัหวดัพิจติร  จ านวน  992 คน    
(กองคลงั เทศบาลต าบลหนองปลอ้ง, 2560) 

1.2  กลุ่มตวัอยา่ง 
กลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ ประชาชนทีม่หีน้าทีเ่สยีภาษใีนเขตพืน้ทีเ่ทศบาลต าบล       

หนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยการเปิดตาราง
ส าเรจ็รูป ของเครอซแีละมอรแ์กน (Krejcie and Morgan) (สนิ  พนัธุ์พนิิจ, 2554 : 137) จะได้
ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 278 คน ใช้การการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวธิกีาร
จบัฉลาก จะสุ่มตวัอยา่งจนกว่าจะไดค้รบตามจ านวนทีต่อ้งการ 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 
ผู้วิจ ัยใช้แบบสอบถาม (Questionnaires)  ที่สร้างขึ้นเองซึ่งมีลักษณะแบบ

เลอืกตอบ (Check List) แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิด (Open Form) เป็นเครื่องมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู จ านวน 278 ชุด แบบสอบถาม
แบ่งเป็น 3 ตอน ดงันี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัปัจจยัส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ไดแ้ก่ เพศ  อาย ุ อาชพี รายไดต่้อเดอืน ระดบัการศกึษาและประเภทของงานจดัเกบ็รายไดท้ีม่า
ใชบ้รกิาร  ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบเลอืกตอบ (Check List) และแบบสอบถามชนิดปลายเปิด 
(Open Form)  

ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกบัระดบัความพงึพอใจของผู้มาใช้บรกิารงาน
จดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพิจติร การวดัระดบั
ความพงึพอใจพจิารณาจากคุณลกัษณะ 3 ดา้น ดงันี้ ด้านเจา้หน้าที่ผูใ้ห้บรกิาร ดา้นขัน้ตอนใน
การให้บรกิารและดา้นสิง่อ านวยความสะดวก ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)  

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บ
รายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิิตร ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น
แบบสอบถามชนิดปลายเปิด (Open Form)  

2.1  การแปลผล 
ความพงึพอใจของผู้ใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนอง

ปล้อง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร จากคุณลกัษณะ 3 ด้าน ก าหมดเกณฑ์การให้คะแนน
และเกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนเฉลีย่โดยองิเกณฑข์อง บุญชม  ศรสีะอาด (2554 : 121) ดงันี้ 

2.1.1  ก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ค าถาม ดงันี้ 
ระดบัความพงึพอใจ  น้อยทีสุ่ด ใหค้ะแนน 1 
ระดบัความพงึพอใจ    น้อย  ใหค้ะแนน 2 
ระดบัความพงึพอใจ    ปานกลาง ใหค้ะแนน 3 
ระดบัความพงึพอใจ    มาก  ใหค้ะแนน 4 
ระดบัความพงึพอใจ    มากทีสุ่ด ใหค้ะแนน 5 
2.1.2  ก าหนดเกณฑก์ารแบ่งช่วงคะแนนเฉลีย่  ดงันี้ 
1.00 - 1.50  หมายถงึ  ความพงึพอใจน้อยทีสุ่ด 
1.51 - 2.50  หมายถงึ  ความพงึพอใจน้อย 
2.51 - 3.50  หมายถงึ  ความพงึพอใจปานกลาง 
3.51 - 4.50  หมายถงึ  ความพงึพอใจมาก 
4.51 - 5.00  หมายถงึ  ความพงึพอใจมากทีสุ่ด 



52 

 

2.2  การสรา้งเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั  มขี ัน้ตอนดงันี้ 
2.2.1  ศึกษาเอกสาร ต ารา วิทยานิพนธ์ งานวิจัยต่างๆ ตัวอย่าง

แบบสอบถามที่มลีกัษณะเนื้อหาคล้ายคลงึกันและเกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการก าหนดข้อ
ค าถามในแบบสอบถาม 

2.2.2  ก าหนดขอบเขตและโครงสร้างกรอบแนวคิด ในการสร้าง
แบบสอบถาม 

2.2.3  จดัท าข้อค าถามของแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละด้าน
และสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั 

2.2.4  น าร่างแบบสอบถามเสนอกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์พจิารณา
จรวจสอบเพื่อปรบัปรงุและแกไ้ข 

2.2.5  เสนอเครื่องมือให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความตรง (Validity) 
และน ามาปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะใหส้มบูรณ์ 

2.3  การหาคุณภาพเครื่องมอืวจิยั  น าแบบสอบถามที่สรา้งขึ้นตรวจสอบค่า
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ชีย่วชาญ จ านวน 5 ท่าน ประกอบดว้ย 

2.3.1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช  กนกเทศ ต าแหน่ง อาจารย์ประจ า
คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลยันเรศวร 

2.3.2  อาจารย์ ดร.กมลภพ  ยอดบ่อพลบั ต าแหน่ง ประธานสาขาวิชา
ยทุธศาสตรก์ารพฒันา มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

2.3.3  อาจารย์ ดร.พชัราวลยั  มทีรพัย์ ต าแหน่ง อาจารยป์ระจ าคณะครุ
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัราชภฏัพบิลูสงคราม 

2.3.4  นายยุทธการ  ตุนก ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลหนองปล้อง     
สงักดัเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง กรมส่งเสรมิการปกครองส่วนทอ้งถิน่ กระทรวงมหาดไทย 

2.3.5  นางสาวถาวร  สุทนต์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี
ช านาญงาน สังกัดเทศบาลต าบลหนองปล้อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 

จากผลการพจิารณาความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ 5 ท่าน ในแต่ละขอ้มา
วเิคราะห์หาค่าดชันีความสอดคล้อง IOC  (Index of item objective congruence) ได้ค่า IOC 
เท่ากบั 0.80 – 1.00  

2.4  การหาความเที่ยง (Reliability) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out) 
กบัผูม้หีน้าทีเ่สยีภาษใีนเขตพืน้ทีก่ารใหบ้รกิารของเทศบาลต าบลวงัทรายพนู อ าเภอวังทรายพูน 
จงัหวดัพจิติร จ านวน 30 คน แลว้น ามาวเิคราะหห์าความเทีย่ง วธิกีารหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า 
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมส าเรจ็รูปทางคอมพิวเตอร ์  
ไดค้่าความเทีย่งแบบสอบถามทัง้ฉบบั เท่ากบั .94 น าผลการวเิคราะหม์าปรบัปรงุแบบสอบถาม
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ขัน้สุดท้าย เพื่อเสนอประธานกรรมการที่ปรกึษาวทิยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและน าไปใชใ้นการ
เกบ็รวบรวมขอ้มลูต่อไป 

 
3.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

3.1  ผู้วิจ ัยด าเนินการขอหนังสือจากส านักประสานการจัดบัณฑิตศึกษา  
มหาวทิยาลยัราชภฏัพิบูลสงคราม ถึงนายกเทศมนตรตี าบลหนองปล้อง เพื่อขออนุญาตและ    
ขอความรว่มมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู 

3.2  ผู้วิจ ัยด าเนินการเก็บข้อมูลโดยแนะน าตัวเอง อธิบายวิธีการตอบ
แบบสอบถามและแจกแบบสอบถามใหก้บักลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถาม 

3.3  ผู้วจิยัเกบ็รวบรวมแบบสอบถาม พรอ้มตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกตอ้งของขอ้มลูไดค้รบตามจ านวนก่อนน ามาวเิคราะหข์อ้มลู 

 
4.  กำรวิเครำะหข้์อมลูและสถิติท่ีใช้ในกำรวอเครำะหข้์อมลู 

การวเิคราะหข์อ้มูลเชงิปรมิาณ น าแบบสอบถามทัง้หมดมาวเิคราะห์ขอ้มลูทาง
สถติโิดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รปูทางคอมพวิเตอร ์ขอ้มลูปัจจยัส่วนบุคคลและระดบัความพงึพอใจ
ของผู้ ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ า เภอวังทรายพูน        
จงัหวดัพจิติร  3 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นเจา้หน้าทีผู่ใ้หบ้รกิาร ดา้นขัน้ตอนในการใหบ้รกิารและดา้นสิง่
อ านวยความสะดวก น าข้อมูลมาวเิคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) 
สถิติที่ใช้ คือ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และน าเสนอในรปูแบบของตารางประกอบความเรยีงเพื่ออธบิายใหเ้หน็ลกัษณะของ
ขอ้มลู 

 
ขัน้ตอนท่ี 2  ก ำหนดยุทธศำสตรก์ำรพฒันำประสิทธิภำพงำนจดัเกบ็รำยได้ของเทศบำล

ต ำบลหนองปล้อง อ ำเภอวงัทรำยพนู จงัหวดัพิจิตร 
1.  ประชำกร 

ประชากรเป็นกลุ่ม เป้าหมายโดยตรง  ใช้วิธีการคัด เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) (สิน  พันธุ์พินิจ, 2554 : 129) เลือกผู้บรหิาร เจ้าหน้าที่ และตัวแทน
ประชาชนที่มาใช้บรกิารงานจดัเก็บรายได้ จ านวน 10 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี
เทศบาลต าบลหนอง รองนายกเทศมนตรเีทศบาลต าบลหนองปล้อง ปลดัเทศบาลต าบลหนอง
ปล้อง รองปลดัเทศบาลต าบลหนองปล้อง หวัหน้าส านักปลดั เจ้าพนักงานการเงนิและบญัชี
ช านาญงาน ผูช้่วยเจา้พนกังานจดัเกบ็รายได ้และตวัแทนประชาชน 
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2.  เคร่ืองมือท่ีใช้ในกำรวิจยั 

การวจิยัใชว้ธิกีารสมัภาษณ์กึง่โครงสรา้ง (Semi Structured Interview) โดยการ
น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อค้นพบจากขัน้ตอนที่ 1 มาก าหนดประเด็นสัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย พรอ้มทัง้สมัภาษณ์การวเิคราะหข์อ้มลูองคก์ร SWOT Analysis  

 
3.  กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู 

ผูว้จิยัเกบ็รวบรวมขอ้มลู โดยการจดบนัทกึการสมัภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย 
 

4.  กำรวิเครำะหข้์อมลู 
ผลจากการสัมภาษณ์กลุ่ม เป้ าหมาย เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประสทิธภิาพงานจดัเกบ็รายไดข้องเทศบาลต าบลหนองปลอ้ง อ าเภอวงัทรายพูน จงัหวดัพจิติร 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) เพื่อก าหนด
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาประสทิธภิาพงานจดัเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อง อ าเภอวงั
ทรายพนู จงัหวดัพจิติร 
 
 


