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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

การวิจยัเร่ือง การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล 
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุ
ขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 2) ศึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างการบริหาร
สวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุกบัยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ 3) เพื่อแสวงหาแนวทางท่ีเหมาะสมของการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุของ
องค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัใช้รูปแบบการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) และการวิจยัเชิงคุณภาพ (Quality Research) ผูว้ิจยัก าหนดแนวทางและขั้นตอนการด าเนินการ
วจิยั  ดงัน้ี 

1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
4. การวเิคราะห์ขอ้มูล และสถิติท่ีใช ้

  

ขั้นตอนที ่1 ใช้วธิีวจิัยเชิงปริมำณ (Quantitative Research Methodology) 
   

โดยได้สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพื่อศึกษาการบริหาร
สวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยผูว้ิจยั
สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ เป็นเคร่ืองมือเก็บข้อมูลจากกลุ่มตวัอย่างท่ี
ก าหนด แลว้ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปวเิคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) และวิเคราะห์
ขอ้มูลดว้ยการศึกษาจากค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 

ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

1.  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั คือ ผูสู้งอายุผูรั้บสวสัดิการทางสังคม จ านวน 36,411 คน   
(ทอ้งถ่ินจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 สิงหาคม 2556) 
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2.  กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลในองค์การ
บริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการดงัน้ี 

 2.1   ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยค านวณจากสูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane, 
อา้งถึงใน สิน พนัธ์ุพินิจ, 2549 : 133) ดงัน้ี ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 396 คน โดยค านวณจากสูตร  ดงัน้ี
  

   สูตร        n   =    2Ne+1

N  

    เม่ือ n    =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    N  =   ขนาดของประชากรทั้งหมดท่ีใชใ้นการศึกษา 
    e   =    ค่าความคลาดเคล่ือนของกลุ่มตวัอยา่ง (ในการศึกษา       
         ก าหนดใหมี้ค่าเท่ากบั 0.05) 
 แทนค่า n =             36,411 

                                 1+36,411 (0.05) 2 
                                           =   396    คน 

  ในการวิจยัคร้ังน้ีไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน  396  คน 
2.2 การเลือกสุ่มตัวอย่าง เม่ือได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมแล้ว ผูว้ิจ ัยได้

ด าเนินการสุ่มตวัอยา่งโดยใชว้ิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน (Proportional Stratified Random) 
โดยวธีิรายละเอียดดงัน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1  แสดงการหาขนาดกลุ่มตวัอย่างผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล เขตจงัหวดั

ประจวบคีรีขนัธ์ 
  

ล ำดบั พืน้ที ่ ประชำกร (คน) กลุ่มตวัอย่ำง (คน) 

1. องคก์ารบริหารส่วนต าบลกยุบุรี 309 15 
2. องคก์ารบริหารส่วนต าบลกยุเหนือ 578 12 
3. องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาแดง 281 13 
4. องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนยายหนู 397 24 
5. องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามกระทาย 1,187 9 
6. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหาดขาม 1,251 3 
7. องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาลา้น 1,004 5 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ล ำดบั พืน้ที ่ ประชำกร (คน) กลุ่มตวัอย่ำง (คน) 

8. องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัสะแก 508 10 
9. องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาหูกวาง 1,090 4 
10. องคก์ารบริหารส่วนต าบลแสงอรุณ 555 12 
11. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยยาง 1,069 14 
12. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่างทอง 1,074 6 
13. องคก์ารบริหารส่วนต าบลก าเนิดนพคุณ 663 6 
14. องคก์ารบริหารส่วนต าบลชยัเกษม 1,365 11 
15. องคก์ารบริหารส่วนต าบลทองมงคล 1,086 10 
16. องคก์ารบริหารส่วนต าบลธงชยั 684 10 
17. องคก์ารบริหารส่วนต าบลพงศป์ระศาสน ์ 1,015 5 
18. องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ร าพึง 718 8 
19. องคก์ารบริหารส่วนต าบลร่อนทอง 796 11 
20. องคก์ารบริหารส่วนต าบลชา้งแรก 1,045 9 
21. องคก์ารบริหารส่วนต าบลไชยราช 715 7 
22. องคก์ารบริหารส่วนต าบลทรายทอง 845 14 
23. องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางสะพาน 538 12 
24. องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากแพรก 422 9 
25. องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขาจา้ว 399 4 
26. องคก์ารบริหารส่วนต าบลปราณบุรี 457 5 
27. องคก์ารบริหารส่วนต าบลปากน ้ าปราณ 486 8 
28. องคก์ารบริหารส่วนต าบลวงักพ์ง 1,230 12 
29. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองตาแตม้ 1,217 10 
30. องคก์ารบริหารส่วนต าบลเกาะหลกั 1,171 4 
31. องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองวาฬ 1,003 7 
32. องคก์ารบริหารส่วนต าบลบ่อนอก 997 14 
33. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยทราย 1,095 14 
34. องคก์ารบริหารส่วนต าบลอ่าวนอ้ย 2,255 3 
35. องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่เก่า 435 14 
36. องคก์ารบริหารส่วนต าบลไร่ใหม่ 348 5 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ล ำดบั พืน้ที ่ ประชำกร (คน) กลุ่มตวัอย่ำง (คน) 

37. องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาลยั 497 13 
38. องคก์ารบริหารส่วนต าบลศาลาลอย 1,071 7 
39. องคก์ารบริหารส่วนต าบลสามร้อยยอด 854 5 
40. องคก์ารบริหารส่วนต าบลทบัใต ้ 1,217 8 
41. องคก์ารบริหารส่วนต าบลบึงนคร 341 13 
42. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพลบั 663 5 
43. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยสตัวใ์หญ่ 516 6 
44. องคก์ารบริหารส่วนต าบลหินเหลก็ไฟ 984 3 

 รวม 36,411 396 

 
2.3 หลังจากได้กลุ่มตวัอย่างในชั้นภูมิแล้วผูว้ิจยัใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบงัเอิญ 

(Accidental Random Sampling) โดยวธีิการสุ่มรายช่ือ  
 

เคร่ืองมอืในกำรวจิัย 
 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสวสัดิการสังคม
ให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แบบสอบถามแบ่งออกเป็น           
3 ตอน ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Checklist) ประกอบดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา รายได ้อาชีพ ของผูสู้งอายุในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการบริหารสวสัดิการสังคม ด้าน 1) การวางแผน 2) การ
ปฏิบติั 3) การตรวจสอบ 4) การปรับปรุง แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5  
ระดบั   โดยเรียงจากมากท่ีสุด ไปหานอ้ยท่ีสุด ก าหนดน ้ าหนกัคะแนน ดงัน้ี (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2549 : 152 
– 154)    

5 คะแนน หมายถึง มีการบริหารสวสัดิการสังคมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 คะแนน หมายถึง มีการบริหารสวสัดิการสังคมอยูใ่นระดบัมาก 
3 คะแนน หมายถึง มีการบริหารสวสัดิการสังคมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2 คะแนน หมายถึง มีการบริหารสวสัดิการสังคมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1 คะแนน หมายถึง มีการบริหารสวสัดิการสังคมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
การแปลความหมายของคะแนน ผู ้วิจ ัยก าหนดเกณฑ์ส าหรับวัดระดับปัจจัยท่ี มี

ความสัมพันธ์กับการบริหารสวัสดิการสังคมของผู ้สูงอายุองค์การบริหารส่วนต าบล จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยเอาค่าเฉล่ีย (Mean) ก าหนดเกณฑด์งัน้ี (อา้งถึงใน สิน พนัธ์ุพินิจ,2549 : 152) 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00   หมายถึง มีความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 –  3.50  หมายถึง มีความสัมพนัธ์ระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง มีความสัมพนัธ์ระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนท่ี 3 แบบสอบถามยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถ่ินด้านสวสัดิการทางสังคมของ

ผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มี 3 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพอนามยั         
2) ดา้นการส่งเสริมอาชีพและรายได ้ และ 3) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตและนนัทนาการ แบบสอบถาม
เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั แลว้ให้ผูสู้งอายุผูรั้บสวสัดิการทางสังคม  
ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แสดงความคิดเห็นว่าไดรั้บสวสัดิการสังคมตรงตามวตัถุประสงค์ของ
ยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินมากนอ้ยเพียงใด โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละขอ้ ดงัน้ี     

5 คะแนน  หมายถึง  ระดบัมากท่ีสุด 
4 คะแนน  หมายถึง  ระดบัมาก 
3 คะแนน  หมายถึง  ระดบัปานกลาง 
2 คะแนน  หมายถึง  ระดบันอ้ย 
1 คะแนน  หมายถึง  ระดบันอ้ยท่ีสุด 
การแปลความหมายของคะแนน ผูว้ิจยัก าหนดเกณฑ์ส าหรับวดัระดบัการบริหารสวสัดิการ

สังคมของผูสู้งอายุ ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใช้ค่าเฉล่ีย  (Mean) ของ
คะแนนตวัช้ีวดั ก าหนดเกณฑด์งัน้ี (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2549 : 152 – 154) 

คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00   หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50   หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 
คะแนนเฉล่ีย 2.51 –  3.50  หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50   หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ย 
คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50   หมายถึง มีการปฏิบติัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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กำรสร้ำงและกำรหำคุณภำพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 

แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหาร     
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ผูว้จิยัไดด้ าเนินการสร้างข้ึนตามขั้นตอน  ดงัน้ี 

1. ก าหนดกรอบแนวความคิดเก่ียวกบัการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 4 ดา้น ประกอบดว้ย 1) ดา้นการวางแผน 2) ดา้น   
การปฏิบติั 3) ดา้นการตรวจสอบ และ 4) ดา้นการปรับปรุง และยุทธศาสตร์สวสัดิการทางสังคมของ
ผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล ใน 3 ด้าน ประกอบด้วย คือ 1) ด้านสุขภาพอนามยั 2) ด้าน          
การส่งเสริมอาชีพและรายได ้ และ 3) ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวติและนนัทนาการ  

2. ศึกษานิยาม ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารสวสัดิการสังคม
ให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล  จังหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อน ามาเป็นแนวทางใน         
การสร้างแบบสอบถาม 

3. ให้ความหมายและเขียนนิยามเชิงปฏิบติัการ จากแนวทางการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการบริหารสวสัดิการสังคมใหแ้ก่ผูสู้งอายขุององคก์ารบริหารส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

4. สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับนิยามเชิงปฏิบติัการซ่ึงเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั คือ ระดบัมากท่ีสุด ระดบัมาก ระดบัปานกลาง ระดบั
น้อย ระดับน้อยท่ีสุด แล้วน าไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบคุณภาพของเน้ือหา พร้อมแก้ไขตาม
ค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาก่อนให้ผู ้เช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบขั้นท่ีสองโดยมีรายนาม                  
ผูต้รวจสอบเคร่ืองมือ ดงัน้ี 

4.1  ดร. รังสรรค ์ อินทน์จนัทน์  ดา้นเน้ือหารัฐประศาสนศาสตร์ 
4.2  ดร. นวรัตน์  ประทุมตา ดา้นระเบียบวธีิวจิยัและหลกัสถิติ 
4.3  นางจรรยา   เฉลิมเกียรติ ดา้นเน้ือหาและภารกิจ 

5. น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแล้ว มาตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content 
Validity) โดยผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน เพื่อพิจารณาความกลมกลืนและครอบคลุมของแบบสอบถามกบั
นิยามเชิงปฏิบติัการ พร้อมทั้งน ามาหาค่าคุณภาพของแบบสอบถาม (Item-Objective Congruency 
Index) คือ ค่า IOC 

6. น าเคร่ืองมือไปทดลองใช้ (Try Out) กบัผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลและ
ผูสู้งอายุท่ีอาศยัอยู่ในเขตจงัหวดัประจวบคีรีขันธ์ ซ่ึงไม่ใช่ประชากรกลุ่มตวัอย่างในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล จ านวน 30 ราย แลว้น ามาหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability) ดว้ยค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใชว้ธีิของ ครอนบาค (Cronbach) 
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กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดงัน้ี 
1.  ผูว้ิจยัขอหนงัสือราชการจาก มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ถึงนายกองค์การบริหาร

ส่วนต าบลในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลกบัประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

 2. ด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนต าบลและผูสู้งอายุ
ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชป้ระชากรกลุ่มตวัอยา่ง 396  คน 

 

กำรวเิครำะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 

ในการวเิคราะห์ขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 
1.  วเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามโดยใชค้วามถ่ี และร้อยละ  (Percentages) 
2.  วิเคราะห์การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององค์การบริหารส่วนต าบล  

จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ซ่ึงมีลกัษณะค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าโดยรวม และรายดา้นและ
รายขอ้ โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) จากแบบสอบถาม
ตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 แลว้น าเสนอเป็นรูปตารางประกอบค าบรรยายโดยใชเ้กณฑ์การแปลความหมาย
ของระดบัค่าเฉล่ีย ดงัน้ี (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2549 : 155)   

 4.51 -  5.00   หมายถึง  มีการจดัการ/มีความส าเร็จอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด     
     3.51 -  4.50   หมายถึง  มีการจดัการ/มีความส าเร็จอยูใ่นระดบัมาก 
 2.51 -  3.50   หมายถึง  มีการจดัการ/มีความส าเร็จอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 1.51 -  2.50   หมายถึง  มีการจดัการ/มีความส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ย 
 1.00 -  1.50   หมายถึง  มีการจดัการ/มีความส าเร็จอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลน้ี ผูว้ิจยัน าขอ้มูลท่ีไดต้รวจสอบความถูกตอ้งสมบูรณ์ เพื่อให้

รหัสและวิเคราะห์ข้อมูล โดยประมวลผลด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปคอมพิวเตอร์ ซ่ึงมีสถิติท่ีใช้ใน                    
การวเิคราะห์ ดงัน้ี 

1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชใ้นการวเิคราะห์ดา้นประชากรศาสตร์ 
ประกอบดว้ย 

 1.1 ค่าร้อยละ (Percentage) โดยวิเคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตร 
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         %   =  100
n

f  

  เม่ือ  %    แทน   ค่าร้อยละ 
              f     แทน   ความถ่ีหรือจ านวนผูท่ี้ตอบแบบสอบถามขอ้นั้น 
              n      แทน   จ  านวนตวัอย่างทั้งหมด  หรือจ านวนผูต้อบแบบสอบถาม
ทั้งหมด 

1.2 ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) โดยใชสู้ตร (บุญชม ศรีสะอาด,  2545 : 105) 

X    = 1
n

xi  

    เม่ือ  X        แทน     ค่าเฉล่ียเลขคณิตของตวัอยา่ง  
                    ix   แทน     ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                    n         แทน     จ านวนขอ้มูลทั้งหมด 
   1.3 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) ใชเ้พื่อแสดงการกระจาย
ของขอ้มูล โดยสูตร (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 105) 
 

   S.D.  = 
 

 

22

1

 
nn

xxn
 

 

   เม่ือ        S.D      แทน      ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
                  2x       แทน      ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

                     2 x      แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกก าลงัสอง 
        n            แทน      จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 

2. สถิติท่ีใชต้รวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  2.1 หาค่าดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อหาความเท่ียงตรงเชิงประจกัษ ์
(Face Validity) โดยใชสู้ตร (บุญเชิด ภิญโญอนนัตพงษ,์ 2545 : 95) 

     IOC    = 
N

R  

   เม่ือ       IOC    แทน  ดชันีความสอดคลอ้ง 
     R  แทน ผลรวมของความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ 
                  N  แทน จ านวนของผูเ้ช่ียวชาญ 

หาค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า              
( -Coefficient) ของครอนบาช (Cronbach) สูตร (ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ, 2548 : 200) 
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 เม่ือ                แทน     ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั 
                                    n           แทน     จ านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
                                    2

is          แทน     ความแปรปรวนของแบบสอบถามเป็นรายขอ้ 
                                    2

ts          แทน     ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั้งฉบบั 
 

3.  สถิติท่ีใชใ้นการทดสอบสมมติฐาน 
   การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานเพื่อหาค่าความสัมพันธ์ระหว่าง           
การบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุกบัยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองค์การบริหารส่วน
ต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ โดยใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์อยา่งง่าย (C0efficient of Simple 
Correlation: ) โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549 : 205)  

    
  

   2222 yynxxn

yxxyn




  

 

 เม่ือ  = ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปร x, y 

  x = ตวัแปรท่ี 1 

  y = ตวัแปรท่ี 2 

     n          =       จ านวนตวัอยา่ง 
3.1 ค่าสัมประสิทธ์ิมีค่าระหวา่ง  - 1 ≤ r ≤ 1   ซ่ึงค่า  r  มีความหมายดงัน้ี 

  - ค่า r  เป็นลบ  แสดงวา่ X และ  Y  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงกนัขา้ม 
  -   ค่า r  เป็นบวกแสดงวา่ X  และ  Y  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั 
  - ค่า r  มีค่าเขา้ใกล ้1 แสดงวา่ x  และ  Y  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางเดียวกนั
และมีความสัมพนัธ์กนัมาก  
  - ค่า r  มีค่าเขา้ใกล ้-1 หมายถึง X และ Y  มีความสัมพนัธ์ในทิศทางตรงขา้ม
และมีความสัมพนัธ์กนัมาก 
  - ค่า r = 0  แสดงวา่  X  และ  Y   ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 
  - ค่า r  เขา้ใกล ้ 0   แสดงวา่  X  และ  Y  มีความสัมพนัธ์กนันอ้ย 

3.2 ความหมายของค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ มีรายละเอียดดงัน้ี  
 - ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เขา้ใกล ้1 (0.70 – 0.90) แสดงวา่มีความสัมพนัธ์
อยูใ่นระดบัสูง 
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  - ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เข้าใกล้ 0.50 (0.30 – 0.70) แสดงว่ามี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัปานกลาง 
  -   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เข้าใกล้ 0.00 (0.30และต ่ากว่า) แสดงว่ามี
ความสัมพนัธ์อยูใ่นระดบัต ่า 
    -   ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์เป็น 0.00 แสดงวา่ไม่มีความสัมพนัธ์กนั 

 
ขั้นตอนที ่2   ระเบียบวธีิวจิัยเชิงคุณภำพ (Qualitative Research) 
 

ส าหรับการวิจยัในขั้นตอนน้ีเป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
(In-Depth interview) ผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัเก่ียวกบัการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จากผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญั ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีประสบการณ์โดยตรง
ทางด้านการบริหารตามหลกัการนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุในองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ผูว้ิจยัได้ด าเนินการสัมภาษณ์ด้วยตนเอง เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ถูกตอ้งตามหลกัวิชาการ ตรงประเด็นตามกรอบแนวคิด ผูว้ิจยัใชก้ารบนัทึกค าสัมภาษณ์เพื่ อให้ได้
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งครบถว้น ซ่ึงไดด้ าเนินการตามล าดบั ดงัน้ี  

ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ  
ผูใ้หข้อ้มูลส าคญั (Key-informants) ในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 

ท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการบริหารสวสัดิการสังคมให้แก่ผูสู้งอายุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ จ  านวน 12 คน ซ่ึงผูว้ิจยัไดค้ดัเลือกผูท่ี้มีความรู้ความเขา้ใจ ท่ีมีประสบการณ์
ในนโยบายการจดัสวสัดิการสังคมของผูสู้งอายุท่ีประสบผลส าเร็จดา้นนโยบายการจดัสวสัดิการทาง
สังคมของผูสู้งอาย ุ  

 

เคร่ืองมอืช่วยกำรวจิัย 
 

1.  เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจ ัยในขั้นตอนน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์
เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการสังเคราะห์แนวคิดการ
บริหารสวสัดิการสังคม เพื่อให้ได้ขอ้มูลเชิงลึกครอบคลุมประเด็นปัญหา เพื่อให้ได้แนวทางการ
บริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุตามยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
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2.  น าผลจากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกผูใ้หข้อ้มูลส าคญัมาวเิคราะห์และสังเคราะห์
ตรวจสอบยนืยนัขอ้มูลเอกสาร (Documentary Data) และสังเกตปรากฏการณ์เชิงพื้นท่ี  
  

ขั้นตอนในกำรสัมภำษณ์เจำะลกึ 
 

แบบสัมภาษณ์เจาะลึกแบบมีโครงสร้าง ผูว้จิยัไดด้ าเนินตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ก าหนดขอบเขตและประเด็นค าถาม โดยยึดตามวตัถุประสงค ์นิยามเชิงปฏิบติัการและ

กรอบแนวคิด ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ท่ีจะสัมภาษณ์ พร้อมทั้งยืนยนัวนั เวลา สถานท่ี        
ก่อนการสัมภาษณ์ล่วงหนา้ 

2. เขา้สู่สถานท่ีนดัหมาย แนะน าตนเอง เพื่อสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีก่อนเร่ิมตน้สัมภาษณ์ 
3. ช้ีแจงจุดมุ่งหมาย การเก็บความลับ พร้อมทั้ งขออนุญาตบนัทึกการสัมภาษณ์และ

เจาะลึกในประเด็นท่ีจะสัมภาษณ์ 
4. เร่ิมต้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกในประเด็นท่ีตอ้งการทราบข้อมูลในรายละเอียด    

จากค าถามแรกไปถึงค าถามสุดท้าย โดยสร้างบรรยากาศท่ีผ่อนคลายให้เป็นไปตามธรรมชาติของ       
การสนทนา เพื่อแลกเปล่ียนความรู้ ความคิดเห็นในประเด็นท่ีสัมภาษณ์ 

5. ปิดการสัมภาษณ์ โดยสรุปความเห็นและสอบถามประเด็นท่ีตอ้งการจะทราบเพิ่มเติม 
เพื่อใหผู้ต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นเป็นค าถามปิดทา้ยการสัมภาษณ์ 

6. การส้ินสุดการสัมภาษณ์ โดยการกล่าวขอบคุณในคุณค่าของข้อมูลท่ีได้รับจาก    
การสัมภาษณ์ และการเสียสละเวลาอนัมีค่าเพื่อผลการศึกษาท่ีจะเกิดความสมบูรณ์มากท่ีสุด (สุชาติ 
ประสิทธิรัฐสินธ์ุ และกรรณิการ์ สุขเกษม, 2547 : 73-81) 
  

กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 

ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  เป็นขั้นตอนท่ีผูว้ิจยัได้กระท าอย่างต่อเน่ืองตลอด
กระบวนการวิจยั ตั้งแต่ก่อนการสัมภาษณ์ การเก็บขอ้ขอ้มูล และการวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลผูว้ิจยัยึดหลกัการตามแนวคิดของไมล์ และฮุเบอร์แมน (Miles and Huberman, 1984 อา้งถึงใน สิน 
พนัธ์ุพินิจ, 2549 : 206-210) แบ่งเป็น 3 ขั้นตอนคือ 

1. การลดทอนข้อมูล (Data Reduction) ผูว้ิจ ัยได้เรียบเรียงข้อมูลท่ีได้จากการศึกษา 
เอกสาร บทสรุปท่ีได้จากการบันทึกเสียงท่ีได้จากการสัมภาษณ์เจาะลึก ผู ้ให้ข้อมูลส าคัญท่ีมี            
ความเก่ียวข้องกับนโยบายการจัดสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุในองค์การบริหารส่วนต าบล   
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จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในองค์การบริหารส่วนต าบล  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ โดยลดทอนขอ้มูลให้เหลือเฉพาะประเด็นนโยบายการจดัสวสัดิการทางสังคมของ
ผูสู้งอายุตามยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ิน 3 ดา้น ไดแ้ก่ คือ  1) มาตรการคุม้ครองรายได ้ 2) มาตรการ
หลกัประกนัดา้นสุขภาพ  3)  มาตรการดา้นครอบครัว   ในลกัษณะการเขียนบนัทึกอธิบายเน้ือหาให้เกิด
ความชดัเจนในนโยบายการจดัสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุตามยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  

2. การจดัระเบียบขอ้มูล (Data Display) ผูว้ิจยัได้น าขอ้มูลท่ีได้จากการลดทอนขอ้มูล 
แลว้มาจดัเป็นหมวดหมู่   

3. การหาขอ้สรุปและการตีความ (Conclusion Interpretation) ผูว้ิจยัได้ตรวจสอบ
ความถูกตอ้งของขอ้มูลแบบสามเส้า โดยพิจารณาความสอดคลอ้ง และความแตกต่างของขอ้มูลท่ีไดจ้าก
การจัดระเบียบข้อมูล แล้วมาหาข้อสรุป และตีความในรูปแบบการพรรณนาเพื่อให้ได้แนวทางท่ี
เหมาะสม  ในการบริหารสวสัดิการทางสังคมของผูสู้งอายุตามยุทธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินในองคก์าร
บริหารส่วนต าบล จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ ตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 

กำรตรวจสอบข้อมูล 
 

เม่ือไดข้อ้มูลแล้ว ไดท้  าการตรวจสอบขอ้มูลแบบ (Triangulation) หรือท่ีเดนซิน (Denzin 
1978, P. 390) เรียกว่า “การตรวจสอบขอ้มูลแบบสามเส้า” เป็นการใช้กระบวนวิธีท่ีหลากหลาย (The 
multiple-method approach) ในการตรวจสอบและวเิคราะห์ขอ้มูลประกอบดว้ย ดงัน้ี  

1.  การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้า ดา้นขอ้มูล (Data Triangulaiton) โดยการน าขอ้มูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์เจาะลึกผูใ้ห้ขอ้มูลส าคญัและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาวิเคราะห์ เปรียบเทียบระหวา่งเวลา 
สถานท่ี บุคคลและเน้ือหาท่ีแตกต่างกนัว่า ถา้หากเวลาต่างกนัขอ้มูลท่ีไดเ้หมือนกนัหรือไม่ ขอ้มูลท่ีได้
ต่างสถานท่ีกนัเหมือนกนัหรือไม่ และหากบุคคลเปล่ียนไป ขอ้มูลท่ีไดเ้หมือนกนัหรือไม่ หากไดข้อ้มูล
เหมือนกนั แสดงวา่เป็นขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือได ้

2.  การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี (Theory Triangulaiton) โดยตรวจสอบว่า ถา้ผูว้ิจยั 
ใชแ้นวคิดทฤษฎีท่ีต่างไปจากเดิมจะท าใหก้ารตีความขอ้มูลแตกต่างกนัมากนอ้ยเพียงใด 

3. การตรวจสอบขอ้มูลสามเส้าด้านวิธีรวบรวมขอ้มูล (Methodological Triangulaiton) 
โดยใชว้ิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธีการและขอ้มูลดา้นต่าง ๆ กนัเพื่อรวบรวมขอ้มูลเร่ืองเดียวกนั 
โดยจะใชว้ิธีการสังเกตควบคู่กบัการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งการศึกษาขอ้มูลจากแหล่งเอกสารประกอบดว้ย 
หากขอ้มูลท่ีได้มีความแตกต่างกนัหรือขดัแยง้กนั ผูว้ิจยัจะท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลอีกคร้ัง และหาก
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ขอ้มูลท่ีได้ท าการตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นขอ้มูลท่ีเหมือนกนัก็น่าเช่ือถือว่าเป็นขอ้มูลท่ีถูกตอ้ง
สมบูรณ์ น าผลการศึกษามาวเิคราะห์ขอ้มูลเป็นลกัษณะของการพรรณนา สรุปในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ประกอบด้วย 3 รูปแบบ คือ การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล          
การตรวจสอบสามเส้าดา้นทฤษฎี และการตรวจสอบสามเส้าดา้นวธีิการรวบรวมขอ้มูล 
 
 
 


