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บทที่ 3
วิ ธีดำเนิ นกำรวิ จยั
การวิจยั เรื่อ งยุทธศาสตร์การพัฒ นาประสิท ธิภ าพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาล
ต าบลหนองปล้ อ ง อ าเภอวั ง ทรายพู น จัง หวั ด พิ จ ิ ต ร เป็ นการวิ จ ัย แบบผสม( Mixed
Methodology) ใช้ว ิธ ีก ารศึก ษาทัง้ เชิงปริมาณและเชิงคุ ณ ภาพ จุดมุ่งหมายของการวิจยั เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ ช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจติ รและเพื่อกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร รายละเอียดวิธดี าเนิ นการวิจยั
แบ่งออกเป็ น 2 ขัน้ ตอน มีรายละเอียดดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ขัน้ ตอนที่ 1 กำรศึ กษำควำมพึ งพอใจของผู้ใช้ บริ กำรงำนจัด เก็บรำยได้ ข องเทศบำล
ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิ จิตร
1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือประชาชนที่มหี น้าที่เสียภาษีใน
เขตพื้น ที่เทศบาลต าบลหนองปล้อ ง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัด พิจติ ร จานวน 992 คน
(กองคลัง เทศบาลตาบลหนองปล้อง, 2560)
1.2 กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ประชาชนทีม่ หี น้าทีเ่ สียภาษีในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบล
หนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยการเปิ ดตาราง
สาเร็จรูป ของเครอซีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (สิน พันธุ์พนิ ิจ, 2554 : 137) จะได้
ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 278 คน ใช้การการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธกี าร
จับฉลาก จะสุ่มตัวอย่างจนกว่าจะได้ครบตามจานวนทีต่ อ้ งการ
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
ผู้ว ิจ ัย ใช้ แ บบสอบถาม (Questionnaires) ที่ส ร้า งขึ้น เองซึ่ง มีล ัก ษณะแบบ
เลือ กตอบ (Check List) แบบมาตราส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) และแบบสอบถามชนิด
ปลายเปิ ด (Open Form) เป็ นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จานวน 278 ชุด แบบสอบถาม
แบ่งเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แก่ เพศ อายุ อาชีพ รายได้ต่อเดือน ระดับการศึกษาและประเภทของงานจัดเก็บรายได้ทม่ี า
ใช้บริการ ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบเลือกตอบ (Check List) และแบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด
(Open Form)
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการงาน
จัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบลหนองปล้อ ง อ าเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร การวัดระดับ
ความพึงพอใจพิจารณาจากคุณลักษณะ 3 ด้าน ดังนี้ ด้านเจ้าหน้าที่ผใู้ ห้บริการ ด้านขัน้ ตอนใน
การให้บริการและด้านสิง่ อานวยความสะดวก ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บ
รายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจ ิตร ลักษณะข้อคาถามเป็ น
แบบสอบถามชนิดปลายเปิ ด (Open Form)
2.1 การแปลผล
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนอง
ปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร จากคุณลักษณะ 3 ด้าน กาหมดเกณฑ์การให้คะแนน
และเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลีย่ โดยอิงเกณฑ์ของ บุญชม ศรีสะอาด (2554 : 121) ดังนี้
2.1.1 กาหนดเกณฑ์การให้คะแนนแต่ละข้อคาถาม ดังนี้
ระดับความพึงพอใจ
น้อยทีส่ ุด
ให้คะแนน 1
ระดับความพึงพอใจ
น้อย
ให้คะแนน 2
ระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง
ให้คะแนน 3
ระดับความพึงพอใจ
มาก
ให้คะแนน 4
ระดับความพึงพอใจ
มากทีส่ ุด
ให้คะแนน 5
2.1.2 กาหนดเกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลีย่ ดังนี้
1.00 - 1.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยทีส่ ุด
1.51 - 2.50 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
2.51 - 3.50 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
3.51 - 4.50 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
4.51 - 5.00 หมายถึง ความพึงพอใจมากทีส่ ุด
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2.2 การสร้างเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีขนั ้ ตอนดังนี้
2.2.1 ศึ ก ษาเอกสาร ต ารา วิท ยานิ พ นธ์ งานวิ จ ัย ต่ า งๆ ตั ว อย่ า ง
แบบสอบถามที่มลี กั ษณะเนื้อหาคล้ายคลึงกันและเกี่ยวข้อ งเพื่อ เป็ นแนวทางการกาหนดข้อ
คาถามในแบบสอบถาม
2.2.2 ก าหนดขอบเขตและโครงสร้ า งกรอบแนวคิ ด ในการสร้ า ง
แบบสอบถาม
2.2.3 จัดทาข้อคาถามของแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาแต่ละด้าน
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจยั
2.2.4 นาร่างแบบสอบถามเสนอกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พจิ ารณา
จรวจสอบเพื่อปรับปรุงและแก้ไข
2.2.5 เสนอเครื่อ งมือ ให้ผู้เชี่ยวชาญเพื่ อ ตรวจสอบความตรง (Validity)
และนามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะให้สมบูรณ์
2.3 การหาคุณ ภาพเครื่องมือวิจยั นาแบบสอบถามที่ส ร้างขึ้นตรวจสอบค่ า
ความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยผูเ้ ชีย่ วชาญ จานวน 5 ท่าน ประกอบด้วย
2.3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนัช กนกเทศ ตาแหน่ ง อาจารย์ประจา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
2.3.2 อาจารย์ ดร.กมลภพ ยอดบ่ อ พลับ ต าแหน่ ง ประธานสาขาวิชา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2.3.3 อาจารย์ ดร.พัชราวลัย มีทรัพย์ ตาแหน่ ง อาจารย์ประจาคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบลู สงคราม
2.3.4 นายยุ ท ธการ ตุ น ก ต าแหน่ ง ปลัด เทศบาลต าบลหนองปล้อ ง
สังกัดเทศบาลตาบลหนองปล้อง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่ กระทรวงมหาดไทย
2.3.5 นางสาวถาวร สุ ท นต์ ต าแหน่ ง เจ้าพนั ก งานการเงิน และบัญ ชี
ช านาญงาน สัง กั ด เทศบาลต าบลหนองปล้ อ ง กรมส่ ง เสริม การปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
กระทรวงมหาดไทย
จากผลการพิจารณาความคิดเห็นของผูเ้ ชีย่ วชาญทัง้ 5 ท่าน ในแต่ละข้อมา
วิเคราะห์ห าค่ าดัชนีค วามสอดคล้อ ง IOC (Index of item objective congruence) ได้ค่ า IOC
เท่ากับ 0.80 – 1.00
2.4 การหาความเที่ยง (Reliability) นาแบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try out)
กับผูม้ หี น้าทีเ่ สียภาษีในเขตพืน้ ทีก่ ารให้บริการของเทศบาลตาบลวังทรายพูน อาเภอวังทรายพูน
จังหวัดพิจติ ร จานวน 30 คน แล้วนามาวิเคราะห์หาความเทีย่ ง วิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่ า
(Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) โดยใช้โปรแกรมส าเร็จ รูป ทางคอมพิว เตอร์
ได้ค่าความเทีย่ งแบบสอบถามทัง้ ฉบับ เท่ากับ .94 นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแบบสอบถาม
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ขัน้ สุดท้าย เพื่อเสนอประธานกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบและนาไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
3.1 ผู้ ว ิจ ัย ด าเนิ น การขอหนั ง สือ จากส านั ก ประสานการจัด บัณ ฑิต ศึก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถึงนายกเทศมนตรีตาบลหนองปล้อง เพื่อขออนุ ญ าตและ
ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
3.2 ผู้ ว ิจ ัย ด าเนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล โดยแนะน าตั ว เอง อธิบ ายวิธ ีก ารตอบ
แบบสอบถามและแจกแบบสอบถามให้กบั กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
3.3 ผู้วจิ ยั เก็บรวบรวมแบบสอบถาม พร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของข้อมูลได้ครบตามจานวนก่อนนามาวิเคราะห์ขอ้ มูล
4. กำรวิ เครำะห์ข้อมูลและสถิ ติที่ใช้ ในกำรวอเครำะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณ นาแบบสอบถามทัง้ หมดมาวิเคราะห์ขอ้ มูลทาง
สถิตโิ ดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลและระดับความพึงพอใจ
ของผู้ ใ ช้ บ ริก ารงานจัด เก็ บ รายได้ ข องเทศบาลต าบลหนองปล้ อ ง อ า เภอวัง ทรายพู น
จังหวัดพิจติ ร 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเจ้าหน้าทีผ่ ใู้ ห้บริการ ด้านขัน้ ตอนในการให้บริการและด้านสิง่
อานวยความสะดวก นาข้อมูลมาวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)
สถิติท่ีใช้ คือ ค่ าร้อ ยละ (Percentage) ค่ าเฉลี่ย (Mean) ส่ ว นเบี่ย งเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation) และนาเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงเพื่ออธิบายให้เห็นลักษณะของ
ข้อมูล
ขัน้ ตอนที่ 2 กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประสิ ทธิ ภำพงำนจัดเก็บรำยได้ของเทศบำล
ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรำยพูน จังหวัดพิ จิตร
1. ประชำกร
ประชากรเป็ นกลุ่ ม เป้ าหมายโดยตรง ใช้ ว ิ ธ ี ก ารคั ด เลื อ กแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) (สิน พันธุ์พินิ จ, 2554 : 129) เลือ กผู้บริหาร เจ้าหน้ าที่ และตัว แทน
ประชาชนที่ม าใช้บ ริก ารงานจัด เก็บ รายได้ จ านวน 10 คน ประกอบด้ว ย นายกเทศมนตรี
เทศบาลตาบลหนอง รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตาบลหนองปล้อง ปลัดเทศบาลตาบลหนอง
ปล้อ ง รองปลัดเทศบาลต าบลหนองปล้อง หัวหน้ าสานักปลัด เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี
ชานาญงาน ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และตัวแทนประชาชน
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2. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิ จยั
การวิจยั ใช้วธิ กี ารสัมภาษณ์กง่ึ โครงสร้าง (Semi Structured Interview) โดยการ
น าผลการวิเ คราะห์ ข้อ มู ล ที่เ ป็ นข้อ ค้ น พบจากขัน้ ตอนที่ 1 มาก าหนดประเด็น สัม ภาษณ์
กลุ่มเป้ าหมาย พร้อมทัง้ สัมภาษณ์การวิเคราะห์ขอ้ มูลองค์กร SWOT Analysis
3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั เก็บรวบรวมข้อมูล โดยการจดบันทึกการสัมภาษณ์กลุ่มเป้ าหมาย
4. กำรวิ เครำะห์ข้อมูล
ผลจากการสั ม ภาษ ณ์ กลุ่ ม เป้ าหมาย เกี่ ย วกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
ประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจติ ร
โดยน าข้อ มู ล ที่ไ ด้ จ ากการสัม ภาษณ์ ม าวิเ คราะห์ เ นื้ อ หา (Content Analysis) เพื่อ ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประสิทธิภาพงานจัดเก็บรายได้ของเทศบาลตาบลหนองปล้อง อาเภอวัง
ทรายพูน จังหวัดพิจติ ร

