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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
ในการวิจยัเร่ือง “บทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตรในจงัหวดัพะเยา” 

ไดมุ้่งศึกษาถึงบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในดา้นต่างๆ วา่เป็นเช่นไร นอกจากนั้นไดศึ้กษาถึง
ภารกิจในดา้นการพฒันาการเกษตร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน เพื่อท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจะไดมี้การท างานอยา่งเตม็ประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์ต่อเกษตรกรอยา่งเตม็ท่ี 

 
3.1 ประชากรที่ท าการศึกษา 

ในการท างานวิจยัในคร้ังน้ีใช้หน่วยของการวิเคราะห์ คือ องค์การบริหารส่วนต าบลทุกแห่งใน
จงัหวดัพะเยา (34 แห่ง) ผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกประชากรในการศึกษาคร้ังน้ีแบบเจาะจง (purposive sampling) 
ประกอบไปดว้ย นายกหรือรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล แห่งละ 1 คน ปลดัองค์การบริหารส่วน
ต าบล แห่งละ 1 คน และนกัวชิาการเกษตรหรือนกัพฒันาชุมชนประจ าต าบล แห่งละ 1 คน รวมประชากร
ท่ีท าการศึกษาในคร้ังน้ีทั้งหมด 102 คนโดยไม่มีการสุ่มตวัอย่าง เน่ืองจากจ านวนประชากรในการศึกษา
คร้ังน้ีมีไม่มาก ผูว้จิยัจึงเลือกท่ีจะใชจ้  านวนประชากรทั้งหมดเป็นหน่วยการศึกษา  

บุคคลในต าแหน่งนายกหรือรองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
และนกัวชิาการเกษตรหรือนกัพฒันาชุมชน รวม 3 คน โดยมาจากแต่ละองคก์ารบริหารส่วนต าบล ดงัน้ี 

3.1.1 อ าเภอเมืองจงัหวดัพะเยา ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย, องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลแม่ใส, องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นตุ่น, องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ 

3.1.2 อ าเภอแม่ใจ ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่สุก 
3.1.3 อ าเภอดอกค าใต ้ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลสันโคง้, องค์การบริหารส่วนต าบลคือ

เวยีง, องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นปิน, องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง, องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลดงสุวรรณ, องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต,้ องคก์ารบริหารส่วนต าบลศรี
ชุม 

3.1.4 อ าเภอจุน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง, องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วย
ยางขาม 
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3.1.5 อ าเภอเชียงค า ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเจดียค์  า, องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน, 
องค์การบริหารส่วนต าบลน ้ าแวน, องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาว, องค์การบริหารส่วน
ต าบลร่มเยน็, องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างทอง, องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งผาสุก 

3.1.6 อ าเภอปง ไดแ้ก่ องค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง, องค์การบริหารส่วนต าบลควร, องคก์าร
บริหารส่วนต าบลออย, องคก์ารบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย, องคก์ารบริหารส่วนต าบลขุน
ควร 

3.1.7 อ าเภอเชียงม่วน ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระ, องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นมาง 
3.1.8 อ าเภอภูกามยาว ไดแ้ก่  องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยแกว้, องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่อิง 
3.1.9 อ าเภอภูซาง ไดแ้ก่ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเชียงแรง, องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกลว้ย, 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูซาง, องคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าสัก 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการรวบรวมเกบ็ข้อมูล 

การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 
ในจงัหวดัพะเยาในคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช ้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ซ่ึ งมีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด (close – ended questions) และค าถามปลายเปิด  (open – ended 
questions) ซ่ึงแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี คือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามท่ีเก่ียวกบัขอ้มูลปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสังคม และปัจจยัดา้น
การเมืองการปกครองขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ตอนที ่2 แบบสอบถามเก่ียวกบับทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร ใน
ดา้นบทบาทในการก าหนดเป้าหมาย นโยบาย และการวางแผนการพฒันาการเกษตรขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล บทบาทในการน าแผนการพฒันาการเกษตรไปใช้ในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล และบทบาทในการติดตามและประเมินผลการพฒันาการเกษตรขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการด าเนินการตามภารกิจในการพัฒนาด้านการเกษตรของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และปัญหา อุปสรรคขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร 

3.3 การทดสอบแบบสอบถาม 

การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (content validity) เพื่อวิเคราะห์ว่าแบบสอบถามท่ีสร้าง
ข้ึนมาตรงตามเน้ือหาท่ีตอ้งการหรือไม่ โดยการน าเอาแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาแลว้ไปปรึกษาอาจารยท่ี์
ปรึกษาและคณะกรรมการท่ีปรึกษา 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

น าขอ้มูลท่ีรวบรวมไดม้าตรวจสอบความถูกตอ้งและน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ทางสถิติ ดงัน้ี 
3.4.1 ข้อมูลพื้นฐานส่วนบุคคล ข้อมูลด้านสังคม และด้านการเมืองการปกครองขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโดยใช้การแจกแจงความถ่ี ค่าร้อยละ (percentage), ค่าเฉล่ีย (mean), ค่าฐานนิยม 
(mode), ค่าต ่าสุด (minimum), ค่าสูงสุด (maximum), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

3.4.2 ในดา้นบทบาทขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการเกษตร ไดว้ิเคราะห์โดยใช้
เกณฑก์ารวดั 3 ระดบั ดงัน้ี คือ 

ระดบั 2 คือ มีบทบาทมาก  ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ระดบั 1 คือ มีบทบาทนอ้ย  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
ระดบั 0 คือ ไม่มีบทบาท  ใหค้ะแนน 0 คะแนน 

การแปลงคะแนนข้างต้นผู ้วิจ ัยได้น ามาจัดกลุ่มแบ่งช่วงคะแนน จากสูตรอันตรภาคชั้ น  
(กญัจนา, 2535: 79) ไดช่้วงคะแนน ดงัน้ี 

 
อนัตรภาคชั้น (class interval)  =  พิสัย(Range) 

                   จ  านวนชั้น 
     = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
       จ านวนชั้น 
   

แทนค่า   = 2 – 0  = 0.66 
         3 

ดงันั้นจะไดช่้วงคะแนน ดงัน้ี 
 คะแนน 1.34 – 2.00 หมายถึง  มีบทบาทมาก 
 คะแนน 0.67 – 1.33 หมายถึง  มีบทบาทนอ้ย 
 คะแนน 0.00 – 0.66 หมายถึง  ไม่มีบทบาทเลย 
3.4.3 ในดา้นปัญหา อุปสรรค และความตอ้งการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการพฒันาการ

เกษตร ไดว้เิคราะห์โดยใชเ้กณฑก์ารวดั 4 ระดบั ดงัน้ี คือ 
ระดบั 3 คือ มีระดบัความรุนแรงของปัญหามาก ใหค้ะแนน 3 คะแนน 
ระดบั 2 คือ มีระดบัความรุนแรงของปัญหาปานกลาง ใหค้ะแนน 2 คะแนน 
ระดบั 1 คือ มีระดบัความรุนแรงของปัญหานอ้ย ใหค้ะแนน 1 คะแนน 
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ระดบั   0 คือ ไม่มีความรุนแรงของปัญหา  ใหค้ะแนน 0 คะแนน 

การแปลงคะแนนขา้งตน้ผูว้ิจยัไดน้ ามาจดักลุ่มแบ่งช่วงคะแนนจากสูตรอนัตรภาคชั้น (กญัจนา, 
2535: 79) ไดช่้วงคะแนน ดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น (class interval)  =  พิสัย (Range) 
                   จ  านวนชั้น 
     = คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
       จ านวนชั้น 

   แทนค่า   = 3 – 0  = 0.75 
         4 

ดงันั้นจะไดช่้วงคะแนน ดงัน้ี 
คะแนน 2.26 – 3.00 หมายถึง  มีระดบัความรุนแรงของปัญหามาก 
คะแนน 1.51 – 2.25 หมายถึง  มีระดบัความรุนแรงของปัญหาปานกลาง 
คะแนน 0.76 – 1.50 หมายถึง  มีระดบัความรุนแรงของปัญหานอ้ย  
คะแนน  0.00 – 0.75 หมายถึง  ไม่มีความรุนแรง 

3.4.4 การวิ เคราะ ห์ ถดถอย เชิ ง เส้ นแบบพ หุ  (multiple linear regression analysis)  เพื่ อห า
ความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระกบัตวัแปรตาม ซ่ึงจะเป็นการทดสอบสมมติฐานเก่ียวกบัความสัมพนัธ์
ระหวา่งตวัแปรตามกบัตวัแปรอิสระแต่ละตวั โดยการควบคุมอิทธิพลของตวัแปรอิสระอ่ืนๆทั้งหมด เพื่อ
จะดูว่าตวัแปรอิสระแต่ละตวัมีความสัมพนัธ์แบบใดหรือทิศทางใด (เชิงบวกหรือเชิงลบ) กบัตวัแปรตาม 
และมีความสัมพนัธ์กบัตวัแปรตามมากนอ้ยเพียงใด 
 


