
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

 

บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

        การวิจัย เร่ือง การพัฒนาการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมขององคการบริหาร

สวนจังหวัดนครนายกครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียมจาก

โรงแรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกโดยศึกษาความคิดเห็นของผูประกอบการโรงแรม

ในจังหวัดนครนายกและผูพักในโรงแรม นํามาพัฒนาโดยประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมสีวนรวมสรปุ

ความเห็นเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิประยุกตกับแนวนโยบายผูบริหารของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกเพื่อแสวงหาแนวทางพัฒนาการจัดเก็บคาธรรมเนียมจาก

โรงแรมแลวจัดประชุมกลุมยอยในเชิงปฏิบัติการรวมกันเพื่อสรางยุทธศาสตร การพัฒนาการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตอไป ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน 3 ระยะ 

        ระยะที่ 1 ผูวิจัยเรียกวา ระยะ R 1 เปนการวิจัยเพื่อทําการศึกษาสภาพปจจุบันและปญหา

การจัดเก็บคาธรรมเนียมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก แบงออกเปนสองสวน สวนที่หนึ่ง

เปนการดําเนินการวิจัยในเชิงปริมาณ เรียกวา ระยะ R1/1 จากประชากร 69 คน โดยใชแบบสอบถาม

เปนเครื่องมือวิจัย สวนที่สองเปนการดําเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ

จํานวน 40 คน ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือวิจัย เรียกวา ระยะ R1/2  

        ระยะที่  2  ผูวิจัยเรียกวา ระยะ R 2 เปนการวิจยัเชงิปฏบิตักิารแบบมสีวนรวมเพือ่แสวงหา

แนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง จาก

ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 คน ประชุมรับฟงความคิดเห็นรวมกับผูประกอบการโรงแรม จํานวน 69 คน 

แลวใชผลสรุปของที่ประชุมเปนแนวทางการพฒันา 

        ระยะที่  3  ผูวิจัยเรียกวา ระยะ D เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางยุทธศาสตรการ

พัฒนาวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมใหมีประสิทธิภาพโดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง

จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 17 คน แลวนํามติของที่ประชุมเปนเครื่องมือประยุกตสรางยุทธศาสตร

การพัฒนาตอไป ซึ่งแสดงตามภาพ 7 
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ระยะที่ 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

ระยะที่ 3 

 
 
 
 
ภาพ 7  ข้ันตอนการวิจัย (R & D) 

 

 

R1 

R2 

D 

Pilot Study 

R 1/1 
 

 เชิงปริมาณ 

ผูประกอบการโรงแรม 69 คน 

แบบสอบถาม (Questionnaire) 

 

R 1/2 
 

 เชิงคุณภาพ 

ผูพักในโรงแรม 40 คน 

สัมภาษณ (Interview) 

 

Participatory Action Research 

ผูทรงคุณวุฒิ   
14 คน 

ผูประกอบการโรงแรม 
69  คน 

PAR 

Small Group Discussion 

ผูทรงคุณวุฒิ  17 คน 
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 ระยะที่ 1 (R 1) ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดเก็บคาธรรมเนียม  
        1.  คําถามของการวิจัย  กําหนดวาสภาพปจจุบันและปญหาการจัดเกบ็คาธรรมเนียม

บํารุงองคการบริหารสวนจังหวัดเปนอยางไร 

        2.  วัตถุประสงคของการวิจัย  เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมบํารุงองคการบริหารสวนจังหวัด 

        3.  กรอบแนวคิดในการวิจัย ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียม 

รวม 3 ดาน คือ 

             3.1  ดานหลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดี 

             3.2  ดานการยอมรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

             3.3  ดานวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ 

        4.  วิธีดําเนินการวิจัย ใชการวิจัยเชิงสํารวจ 

              4.1  ตัวแปรทีจ่ะศกึษา คือ สภาพปจจุบนัและปญหาเกีย่วกับการจัดเก็บคาธรรมเนยีม

จากผูพกัในโรงแรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก 

                       4.1.1  ดานหลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดี 

                       4.1.2  ดานการยอมรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

                       4.1.3  ดานวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ 

              4.2  แหลงขอมูล 

                        4.2.1  เชิงปริมาณ ใชประชากรที่ เปนผูประกอบการโรงแรมในจังหวัด

นครนายกทั้งหมด จํานวน 69 คน ซึ่งเปนผูประกอบการโรงแรม (เจาของหรือผูจัดการโรงแรม) 

ทุกโรงแรมโดยใชแบบสอบถาม ที่มีเกณฑการใหคะแนน 1-5 คะแนน คือ ระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

1  คะแนน เห็นดวยนอย 2 คะแนน เห็นดวยปานกลาง 3 คะแนน เห็นดวยมาก 4 คะแนน และเห็น

ดวยมากที่สุด 5 คะแนน ตามลําดับ เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามที่

ผูวิจัยพัฒนาจากเครื่องมือของ วุฒิพงษ พลสาย (2545, หนา 29) โดยจัดสงแบบสอบถามไปยัง

สถานประกอบการโรงแรม 69 แหงในจังหวัดนครนายก มีผูชวยของผูวิจัย จํานวน 3 คนชวยเหลือ

ดําเนินการจัดสง และเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานประกอบการโรงแรมโดยผูชวยวิจัยและ

ผูวิจัยจัดเก็บเองการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําแบบสอบถาม ไปวิเคราะหขอมูลและหาคาสถติ ิไดแก 

ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขอมูลทั่วไปผูวิจัยใชคาความถี่ และคารอยละ

เพื่อแสดงจํานวนขอมูลที่มากที่สุดและนอยที่สุด สวนดานความคิดเห็น และทัศนคติของผูตอบ

แบบสอบถามทั้ง 3 ประเด็นหลักผูวิจัยเลือกเฉพาะประเด็นที่มีคะแนนเฉลี่ย ตั้งแต 3 คะแนนขึ้นไป 
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ซึ่งเปนกลุมคะแนนที่มีความเห็นดวยในระดับปานกลางขึ้นไปเปนประเด็นที่นํามาศึกษาตอสวนขอมูล

ที่ไดคะแนนต่ํากวา 3 คะแนนเปนระดับที่เห็นดวยนอยและเห็นดวยนอยที่สุด ผูวิจัยไดตัดทิ้งไป 

สําหรับคําถามปลายเปดมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 33 ชุด ผูวิจัยนํามาสรุปรวมประเด็นไว

เพิ่มเติมในประเด็นอื่นๆ 

      4.2.2  เชิงคุณภาพ  ประชากรที่ใชเปนผูพักในโรงแรมในจังหวัดนครนายกที่เลือก

สุมแบบบังเอิญในโรงแรมที่มีสถิติผูพักมากที่สุดในแตละอําเภอๆ ละ 1 โรงแรม รวม 4 โรงแรม

ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่ 28  กุมภาพันธ 2549 ชวงเวลา 7.00 น.ถึง 8.00 น.และ

เวลา 18.00 น.ถึง 19.00 น.วันละประมาณ 2-4 คน รวมจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณแบบมีเคาโครงที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามประเด็นหลักในกรอบการศึกษา 

การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยนําแบบสัมภาษณไปสรุปประเด็นสําคัญแลวแยกประเภทตามประเด็นที่

พบแยกเปนดานหลักการจัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมที่ดี ดานการยอมรับขอบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครนายกและดานวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ สวนประเด็น

เพิ่มเติมอ่ืนๆ ที่ผูใหสัมภาษณเสนอแนะเพิ่มเติม ผูวิจัยนํามาบันทึกไวในกลุมขอเสนอแนะอื่นๆ 
   ระยะที่ 2 (R 2)  การแสวงหาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ  
 1. คําถามของการวิจัยมีวาแนวทางการพัฒนาการการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพัก

ในโรงแรมเปนอยางไร 

  2.  วัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อแสวงหาแนวทางการจัดเก็บคาธรรมเนยีมจากผูพักใน

โรงแรมอยางมีประสิทธิภาพ 

  3.  กรอบความคิดในการวจิยัเปนการนาํผลการศึกษาสภาพปจจุบนัและปญหาในการ

จัดเก็บคาธรรมเนยีมจากผูพกัในโรงแรมในประเดน็ตาง  ๆทีพ่บในระยะที ่1 (R1) มาประชมุเชิงปฏิบัตกิาร

แบบมีสวนรวมของประชากรที่ผูวิจยัสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงเปนผูทรงคุณวฒุิ จํานวน 14 คน 

โดยคัดเลือกกลุมตัวอยางจากตัวแทนของผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดเก็บคาธรรมเนียมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดรวมประชุมพิจารณารวมกับผูประกอบการโรงแรมทั้งจังหวัด โรงแรมละ 1 คน  

รวม 69 คน  รวมประชากรทัง้สิ้นที่ใชในระยะนี ้83 คน 

  4.  วิธีดําเนินการวิจยั ใชวธิกีารวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

                   4.1  ตัวแปรที่จะศึกษา ศึกษาแนวทางการพัฒนา 3 ดาน 

                        4.1.1  ดานหลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดี  

                        4.1.2  ดานการยอมรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

                        4.1.3  ดานวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ 
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                  4.2  แหลงขอมูล จากประชากร จํานวน 83 คน ดังนี้ 

          4.2.1  ผูแทนองคการบริหารสวนจงัหวัดนครนายก จํานวน 1 คน 

           4.2.2  ผูแทนเทศบาลในจังหวัดนครนายก จํานวน 2 คน 

      4.2.3  ผูแทนกํานนัในจังหวดันครนายก จาํนวน 2 คน 

      4.2.4  ผูแทนสื่อมวลชน จาํนวน 2 คน 

      4.2.5  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล ในจังหวัดนครนายก จาํนวน 2 คน 

      4.2.6  ผูกาํกับดูแลองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 1 คน 

      4.2.7  ผูแทนผูพักในโรงแรม คือประชาชนทัว่ไป จาํนวน 2 คน 

               4.2.8  ผูแทนผูใหญบาน จาํนวน 2 คน 

               4.2.9  ผูประกอบการโรงแรมทั้งหมดในจงัหวัดนครนายก จํานวน 69 คน 

                  4.3  เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล คือ เอกสารและรายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร

แบบมีสวนรวม 

    4.4  วิธีการวิเคราะหขอมูล โดยวิธีนําผลการระดมความคิดในกรอบการพิจารณา

ของผูทรงคณุวุฒิรวมกับผูประกอบการโรงแรม โดยการกําหนดประเด็นที่เปนสาระสําคัญรวบรวม

เปนแนวทางการพัฒนาวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ 

 ระยะที่ 3 (D)  การพัฒนาวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
        1.  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

           ใชแนวทางและขอเสนอแนะจากผลการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน

ระยะที่ 2 (R2) นําเสนอผูที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบายการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพกัใน

โรงแรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกประชุมพิจารณาในลักษณะกลุมยอย 

        2.  วิธีดําเนินการวิจัย เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 

                2.1  แหลงขอมูลการวิจัยและพัฒนาในระยะที่ 3 (D) ผูวิจัยจัดใหมีการประชุมผูที่มี

บทบาทในการกําหนดนโยบายทางดานการคลังขององคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกเพื่อพัฒนา

วิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมโดยนําแนวทางจากมติของที่ประชุมผูทรงคุณวฒุิที่ไดจากการประชุม

เชิงปฏิบัติแบบมีสวนรวม ในการวิจัยระยะที่ 2 (R2) มาประยุกตใช 

              2.2  วิธีการและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ใชวิธีการประชุมเชิงปฏิบัติการ

ของผูมีบทบาทกําหนดนโยบาย จํานวน 17 คน ไดแก คณะกรรมการการคลงั จาํนวน 7 คน กรรมการ

ขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดจํานวน 7 คนและผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด 

จํานวน 3 คน 
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      2.3  วิธีการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําแนวทางที่ไดจากการประชุมทั้งสองครั้งจัดกลุม

เปนจุดแข็ง จุดออน โอกาส และ ศักยภาพ นํามาประยุกตพัฒนายุทธศาสตรการจัดเก็บคาธรรมเนียม

จากผูพักในโรงแรมขององคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกตอไป 
        

ตาราง 8  วิธีดําเนินการวิจัยและพัฒนา 

 

รายการ ระยะ R1 ระยะ R2 ระยะ D 

วิธีวิจัย 1. เชิงปริมาณ 

2. เชิงคุณภาพ 

PAR Small group 

disscusion 

ประชากร ผูประกอบการโรงแรม 

69  คน 

ผูประกอบการโรงแรม 

69 คน 

- 

กลุมตัวอยาง ผูพักในโรงแรม  

40  คน 

ผูทรงคุณวุฒิ 

14  คน 

ผูทรงคุณวุฒิ 

17  คน 

เครื่องมือ 1. แบบสอบถาม 

2. สัมภาษณแบบมี

โครงสราง 

รายงานการประชุม มติที่ประชุม 

วิธีวิเคราะหขอมูล เชิงปริมาณ 

คาทางสถิติ ความถี่ 

รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ 

วิเคราะหขอเสนอแนะ 

 

เชิงคุณภาพ

วิเคราะหนโยบาย

สาธารณะ 

ผลที่ได สภาพปจ จุบันและ

ปญหา 

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตรการ

พัฒนา 

 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
        
 3.1.1  การศึกษาวิจัยระยะที่ 1   
                      1)  เชิงปริมาณ  ( ระยะ R1/1)  เปนการวิจัยเชิงสํารวจความเห็นจากประชากร

จํานวน 69 คน ที่เปนผูประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดนครนายกทั้งหมดแหงละ 1 คนประกอบดวย
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โรงแรมในเขตอําเภอเมืองนครนายก อําเภอปากพลี อําเภอบานนาและอําเภอองครักษ จํานวน

รวมทั้งสิ้น 69 โรงแรม 

                      2)  เชิงคุณภาพ (ระยะ R1/2) เปนการวิจัยเพื่อสํารวจความคิดเห็นจากกลุม

ตัวอยาง จํานวน 40 คน ที่เลือกสุมแบบบังเอิญจากผูพักในโรงแรม ระหวางวันที่ 1 มกราคม 2549 

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2549 จากโรงแรมที่มีสถิติผูพักแรมมากที่สุดอําเภอละ 1 โรงแรม รวม 4 

อําเภอ จํานวนรวม 4 โรงแรม 

        3.1.2  การศึกษาวิจัยระยะที่ 2 (ระยะ R2) เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

จากกลุมตัวอยางที่เลือกไวในลักษณะเฉพาะเจาะจง จํานวน 14 คน ซึ่งประกอบไปดวยบุคคลที่มี

สวนเกี่ยวของหรือไดรับผลกระทบเกี่ยวกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกประชุมรวมกับผูประกอบการโรงแรม จํานวน 69 คน ในระยะนี้

มีประชากรทั้งสิ้น 83 คน ดังนี้ 

          1)  ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก จํานวน 1 คน ไดแก หัวหนา

ฝายเรงรัดจัดเก็บรายได กองคลัง ในฐานะหัวหนาหนวยงานผูมีหนาที่จัดเก็บคาธรรมเนียมของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก  

                      2)  ผูแทนองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2 คน ไดแก 

                        (1)  นายกองคการบริหารสวนตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายกซึ่งเปน

ทองที่ที่มีจํานวนโรงแรมมากที่สุดในจังหวัด (จํานวน 33 โรงแรม) 

                        (2)  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ ซึ่งเปน

เขตทองที่ที่มีจํานวนโรงแรมนอยที่สุดในจังหวัด (จํานวน 1 โรงแรม) 

                      3)  ผูแทนเทศบาล จํานวน 2 คน ไดแก 

                        (1)  นายกเทศมนตรีเมืองนครนายก ซึ่งเปนเขตทองที่เทศบาลที่มีจํานวน

โรงแรมมากที่สุดในจํานวน 4 เทศบาล (มีโรงแรม 5 แหง) 

                        (2)  นายกเทศมนตรีตําบลเกาะหวาย อําเภอปากพลี ซึ่งเปนเขตทองที่

เทศบาลที่มีจํานวนโรงแรมนอยที่สุด (มีโรงแรม 1 แหง) 

                      4)  ผูแทนสื่อมวลชน จํานวน 2 คน ไดแก 

                        (1)  นายนิคม กลาวสุนทร ประชาสัมพันธจังหวัดนครนายก (ภาครัฐ) 

                        (2)  นายนพพร ชูทรัพย สื่อมวลชนอิสระประจําจังหวัดนครนายก 

     5)  ผูแทนกํานนัในจงัหวัดนครนายกในพืน้ทีท่ี่มีโรงแรมมากที่สุด 2 อันดับแรกใน 

จํานวน 41 ตําบล จํานวน 2 คน ไดแก 
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                        (1)  กํานันตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก (จํานวน 33 โรงแรม) 

                        (2)  กํานันตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก (จํานวน 11 โรงแรม) 

                        6)   ผูแทนผูพักในโรงแรม คือ ประชาชนทั่วไปที่ผูวิจัยมีหนังสือเชิญประชาชนที่

เคยพักแรมในโรงแรมในจังหวัดนครนายกที่สนใจเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น โดยตอบรับ

ยืนยันเขารวมประชุม จํานวน 2 คน ดวยวิธีการสุมแบบบังเอิญ 

                       7)  ทองถิ่นจังหวัดนครนายก  ซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลองคการบริหารสวนจังหวัด 

จํานวน 1 คน 

                       8)  ผูแทนผูใหญบานในจังหวัดนครนายกในพื้นที่ที่มีโรงแรมมากที่สุดในจังหวัด

นครนายก 2 อันดับแรก ในจํานวน 407 หมูบาน จํานวน 2 คน ไดแก 

                          (1)  ผูใหญบาน บานนางรอง ตําบลหินตั้ง อําเภอเมืองนครนายก 

                          (2)  ผูใหญบาน บานสาริกา ตําบลสาริกา อําเภอเมืองนครนายก 

                       9)  ผูประกอบการโรงแรมหรือผูแทนทั้งจังหวัด รวม 69 คน 

        3.1.3  การวิจยัระยะที ่3 (ระยะ  D)  เปนการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบ  โดยการประชมุ

กลุมยอยจากกลุมตัวอยางที่เลือกแบบเฉพาะเจาะจง จาํนวน 17 คน ประกอบดวย 

                      1)  คณะกรรมการการคลัง ประจําสภาองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก

จํานวน 7 คน (กระทรวงมหาดไทย, 2547, หนา 5) ซึ่งเปนองคกรที่มีบทบาทในการกําหนดนโยบาย

เกี่ยวกับการเงินการคลังรวมทั้งการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด องคคณะทั้งหมด

ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนประธานกรรมการและมีสมาชิกสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด อีก 6 คน รวมเปนกรรมการ คณะกรรมการชุดนี้เปนกรรมการวิสามัญประจําสภา 

มีบทบาทหนาที่โดยตรงในการพิจารณารางขอบัญญัติที่เกี่ยวกับการคลังกอนเสนอสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด 

                      2)  คณะกรรมการขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (พระราชบญัญตัอิงคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540, 2540, หนา 4) ซึ่งเปนกรรมการสามัญประจําสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด ประกอบดวยสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 7 คน มาจากการเลือกตั้ง

ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด กรรมการชุดนี้มีบทบาทในการพิจารณารางขอบัญญัติทุกฉบับ

ในขั้นการพิจารณากอนรับหลักการ รวมทั้งอาจไดรับมอบหมายจากสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

ในวาระที่ 2 ใหพิจารณาขั้นแปรญัตติรางขอบัญญัติดวย 

                      3)  ผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 3 คน กลุมตัวอยางคัดเลือก

แบบเฉพาะเจาะจงจากบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรง ประกอบดวย รองนายกองคการบริหาร
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สวนจังหวัด ซึ่งเปนผูชวยผูบริหารที่กํากับดูแลดานการจัดเก็บภาษีอากร ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัดนครนายกในฐานะประมุขฝายนิติบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครนายกและผูอํานวยการกองคลัง ในฐานะที่มีหนาที่โดยตรงในการจัดเก็บคาธรรมเนียมของ

องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก 

                 

3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 
        3.2.1  การศกึษาเชงิปรมิาณ  เครื่องมือที่ใชในการเกบ็รวบรวมขอมูลในเชงิปริมาณ คือ 

แบบสอบถาม ประกอบดวย  

          1)  แบบสอบถามแบบปลายปด ใชสอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

            2)  แบบสอบถามแบบ Likert Scale  ใชสอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจบุนัและปญหา

เกี่ยวกับหลักการจัดเก็บคาธรรมเนียม การยอมรับขอบัญญัติและการวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียม

แบงระดับคะแนนดังนี้ 

      5 = เห็นดวยมากที่สุด 

     4 = เห็นดวยมาก 

     3 = เห็นดวยปานกลาง 

     2 = เห็นดวยนอย 

     1 = เห็นดวยนอยที่สุด 

          3)  แบบสอบถามปลายเปด สําหรับขอเสนอแนะตางๆ 
        3.2.2  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 

          1)  ศึกษาทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของ 

          2)  สรางเครื่องมือที่มีเนื้อหาครอบคลุมเร่ืองที่จะศึกษาทั้ง 3 ประเด็น คือ 

            (1)  หลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดี  

                        (2)  การยอมรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด  

                        (3)  วิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ 

                      3)  เสนอผูเชีย่วชาญจาํนวน 3 ทานตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวจิัย คือ

แบบสอบถามที่ผูวิจยัพัฒนาจากแบบสอบถามของ วฒุพิงษ  พลสาย  (2545,  หนา  29)  เพื่อ

ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content validity) ของเครื่องมือ ดังนี ้
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                      (1)  นายยุทธนา  รุงเรือง  หัวหนาฝายนิติการและการพาณิชย สํานักปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก ในฐานะเปนผูมีหนาที่รางขอบัญญัติ ตรวจสอบดานหลักการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดี 

            (2)  นายประสงค  จันทรเพียร  ขาราชการบํานาญ  อดีตปลัดเทศบาลเมือง

นครนายกซ่ึงเปนผูมีประสบการณเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นในรูปแบบของเทศบาล ตรวจสอบดานการยอมรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด 

             (3)  นางวิรัลพัชร  พูนพิพัฒน  ผูอํานวยการกองคลัง องคการบริหารสวนจังหวัด

นครราชสีมาซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดเก็บคาธรรมเนียมตรวจสอบดานวิธีการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ 

            4)  ปรับปรุงตามที่ผูเชี่ยวชาญแนะนาํ  
        3.2.3  คุณภาพของเครื่องมือ 
        ผูวิจัยตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาคาความเชื่อมั่น (Reliability Test) ดวย

วิธีหาคา Alpha coefficient (ธวัชชัย วรพงศธร, 2547, หนา 3) เปนการทดสอบเครื่องมือ

ภาคสนามโดยการทดลองใช (Try-Out) กับผูประกอบการโรงแรมในจังหวัดฉะเชิงเทราทั้งหมดซึ่ง

มีจํานวน 22 ราย ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.88 

 3.2.4  การศึกษาเชิงคุณภาพ  ในระยะที่ 1 (R1/2) ผูวิจัยสรางเครื่องมือเปนแบบ

สัมภาษณแบบมีเคาโครงโดยมีประเด็นหลักในการสัมภาษณประกอบดวยหลักการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมที่ดี การยอมรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายกและดานวิธีการ

จัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ 

        3.2.5  เครื่องมืออื่นๆ สําหรับการวิจัยในระยะที่ 2 (R2) และระยะที่ 3 (D) เปนการวิจัย

เชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมโดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อระดมความคิด (Brain 

storming) ในลักษณะกลุมยอย (Small group discussion) เครื่องมือที่ใช คือ เอกสารและบันทึก

รายงานการประชุมในสวนที่เปนมติและขอเสนอแนะ โดยกําหนดประเด็นหลกัในการประชุมหารือ

เปน 3 หัวขอ ไดแก หลักการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ดี การยอมรับขอบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด

นครนายก และวิธีการจัดเก็บคาธรรมเนียมที่มีประสิทธิภาพ           
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3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
        การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 1 (R1) เปนการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นจาก

ผูประกอบการโรงแรมในเขตจังหวัดนครนายก มีข้ันตอนการจัดเก็บรวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

        3.3.1  ขอหนังสือจากสาํนักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

ราชนครินทรถงึผูประกอบการโรงแรมในการขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม 

        3.3.2  สงแบบสอบถามไปยังสถานประกอบการโรงแรม 69 แหงในจังหวัดนครนายก  

        3.3.3  เก็บรวบรวมแบบสอบถามจากสถานประกอบการโรงแรมนํามาตรวจสอบความ

สมบูรณของแบบสอบถาม โดยไดรับแบบสอบถามคืนทั้งหมด 69 ชุด 

        การเก็บรวบรวมขอมูลในระยะที่ 2 (R2) และระยะที่ 3 (D) ผูวิจัยเขารวมประชุมเชิง

ปฏิบัติการทั้งสองครั้ง แลวสรุปเปนประเด็นมติตามขอเสนอแนะของที่ประชุม  

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 

        3.4.1  กรณีขอมูลเชิงปริมาณ 
        ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลและหาคาสถิติตางๆ คือ ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

                      1)  ขอมูลตอนที่ 1 เปนการสรุปสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามเพื่อจําแนก

ประเภท  เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะการจดทะเบียนของ

สถานประกอบการโรงแรม ที่ตั้งของสถานประกอบการโรงแรม จํานวนหนวยงานของทางราชการ

ที่เรียกเก็บภาษีจากโรงแรมทุกระยะ 1 เดือน ลักษณะของสถานประกอบการ จํานวนหองพัก และ

จํานวนผูพักยอนหลัง 1 เดือน โดยเฉลี่ยตอวัน 

          2)  ขอมูลตอนที่ 2 แบบมาตราสวนประมาณคา โดยมีเกณฑเปน 5 ระดับ คือ    

                   4.50-5.00  เห็นดวยมากที่สุด 

             3.50-4.49  เห็นดวยมาก 

             2.50-3.49  เห็นดวยปานกลาง 

             1.50-2.49  เห็นดวยนอย 

             1.00-1.49  เห็นดวยนอยที่สุด 
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        แบบสอบถามแบบปลายเปด เปนการนําเสนอขอเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บ

คาธรรมเนียมของผูตอบแบบสอบถามมาจัดเปนหมวดหมูเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป       

        การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยระยะที่ 1 (R1) เปนการวิจัยเชิงสํารวจโดยใชแบบสอบถาม  

สวนที่ 1 เปนการตอบแบบสอบถามตามที่ผูวิจัยตั้งไวเพื่อทดสอบคาทางสถิติและคําถามปลายเปด

ในตอนทายแบบสอบถามเพื่อเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถามสามารถตอบไดอยางอิสระในสวน

ที่เปนขอมูลที่ผูตอบประสงคจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรือขอเสนอแนะ 
 3.4.2  กรณีขอมูลเชิงคุณภาพ 

      ในการวิจัยระยะที่ 2 (R2) และระยะที่ 3 (D) ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลจากการประชมุทัง้

สองครั้งในลักษณะระดมความคิด จับประเด็นสําคัญที่ไดจากการสรุปในที่ประชุมรวมทั้งขอเสนอแนะ

และความคิดเห็นเพิ่มเติมประยุกตกับแนวคิดและทฤษฎีที่ไดศึกษาไวในบทที่ 2 และปญหาที่คนพบ

ในการวิจัยระยะที่ 1 เปนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ การวิจัยระยะที่ 2 ใชแนวทางจากขอเสนอ

ของที่ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเปนเครื่องมือวิจัย สวนระยะที่ 3 ผูวิจัยวิเคราะหขอมูล

จากการนํามติและขอเสนอแนะเพิ่มเติมของที่ประชุมเชิงปฏิบัติการมาประยุกตเพื่อพัฒนายุทธศาสตร

การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมขององคการบริหารสวนจังหวัด

นครนายกตอไป 

 
 
 
 
 


