บทที่ 3
วิธดี าํ เนินการวิจยั
การวิจัยในครั้งนี้ไดศึกษาการรับรูและความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะ
เปนผูจายของผูประกอบการไม แกะสลักบานถวาย จังหวัดเชีย งใหม ใชวิธีวิจัยเชิงสํารวจ (Survey
Research) จั ด เก็ บ ข อ มู ล โดยใช แ บบนํ า สั ม ภาษณ (Interview
guides) และแบบสอบถาม
(Questionnaire) เพื่อใหไดขอมูลตรงตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว ไดแก การศึกษาบริบทของปญหา
มลพิษที่เกิดจากการผลิตไมแกะสลักของหมูบานถวาย และเพือ่ ศึกษาการรับรูและความเต็มใจที่จะจาย
ตามหลั ก การผู ส ร า งมลภาวะเป น ผู จา ยของผู ป ระกอบการในการจั ด การมลพิ ษ ของแหล ง ผลิ ต ไม
แกะสลักของหมูบานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ลําดับขั้นการดําเนินการวิจัย
มีดงั นี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
2. ขอมูลและแหลงขอมูล
3. เครื่องมือทีใ่ ชในการวิจยั และการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอ มูล และการแปรผล
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
สําหรับการเลือกกลุม ตัวอยางในการศึ กษาครั้ง นี้ใช หลัก การเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) กลาวคือ เจาะจงเลือกหมูบานถวาย ตําบลขุนคง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปน
หมูบานที่มีการผลิตไมแกะสลักแหลงใหญและขึ้นชื่อที่สุดในจังหวัดเชียงใหม
3.1.1 ประชากร ในการศึกษาครั้งนี้มีประชากร 2 กลุม คือ 1. ผูนําชุมชน โดยแบงเปนผูนํา
ชุมชนอยางเปนทางการ จํานวน 1 คน และอยางไมเปนทางการ(ไดแก ผูสูงอายุ) จํานวน 10 คน
2. ผูประกอบการไมแกะสลักบานถวาย จํานวน 314 คน
3.1.2 กลุมตัวอยาง โดยการเลือกและสุมจากประชากรกลุมเปาหมาย ดังนี้
1. ผูนําชุมชนของหมูบานถวาย โดยแบงเปน 2 กลุม คือ
- ผูนําชุมชนอยางเป นทางการ คือ นายสุวรรณ โปธิ ไดมาจากวิธีการเลือก
แบบเจาะจง เนื่องจากเปนผูใหญบานของหมูบานถวายและเปนกํานันตําบล
ขุนคงคนปจจุบัน ซึ่ ง มี ค วามรู แ ละมี ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ บริ บ ทของแหล ง ผลิ ต
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ประวัติความเปนมาของการเปนหมูบานหัตถกรรม และกระบวนการผลิต
เปนอยางดี อีกทั้งในครัวเรือนของนายสุวรรณ โปธิ ไดประกอบกิจการไม
แกะสลักอยูในชุมชนนี้ดวย
- ผูนําชุมชนอยางไมเปนทางการ คือ ผูอาวุโสในหมูบานถวาย จํานวน10 คน
ไดจากวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2. กลุมตัวอยางที่เปนผูประกอบการไมแกะสลัก จํานวน 174 คน ซึ่งกําหนดขนาดกลุม
ตัวอยางดวยการเทียบจากตารางสําเร็จรูปของ Darwin Hendel (มนัส สุวรรณ, 2544) ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
3.2 ขอมูลและแหลงขอมูล
ขอมูลและแหลงขอมูลที่ผูวิจัยใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก
3.2.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือขอมูลเกี่ยวกับบริบทของแหลงผลิตใน
ประเด็ น ของประวั ติค วามเป น มาของการเปน หมูบานไม แกะสลัก ลัก ษณะที่ ตั้ง และลั ก ษณะทาง
กายภาพของหมูบานถวาย ทรัพยากรที่ใช กระบวนการผลิต และปญหามลพิษที่เกิดจากกระบวนการ
ผลิต ไดขอมูลจากการสัมภาษณผูนําชุมชนทั้งอยางเปนทางการและไมเปนทางการ สวนขอมูลเกี่ยวกับ
เพศ อายุ อายุการทํางานในการเปนผูประกอบการ ระดับการศึกษา คาใชจายและรายไดที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการไมแกะสลัก การรับรูและความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
( PPP : Polluter - Pays - Principle) ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูป ระกอบการ
3.2.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) คือขอมูลเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของการ
เปนหมูบานไมแกะสลัก และการจัดการปญหามลพิษตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย ( PPP :
Polluter - Pays - Principle) ไดจากการคาควาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ ทั้งสวนที่เปน
วิทยานิพนธ และงานคนควาอิสระจากสํานักหอสมุดสวนกลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม หองสมุดคณะ
สังคมศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม และจากเอกสารของสํานักงานสิ่งแวดลอม ภาคที่ 1
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สัมภาษณ (Interview guides) และ แบบสอบถาม (Questionnaire)
3.3.1 แบบนําสัมภาษณ
แบบนําสัมภาษณที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด โดยแบง
ออกเปน 3 สวน ดังนี้
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สวนที่ 1 แบบนําสัมภาษณขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับ แหลงผลิตไมแกะสลักบานถวาย
จํานวน 2 ขอใหญๆ ไดแก ประวัติความเปนมาของการเปนหมูบานไมแกะสลัก และลักษณะที่ตั้งทาง
กายภาพ
สวนที่ 2 แบบนําสัมภาษณเกี่ยวกับการใชทรัพยากรในการผลิตไมแกะสลัก และ
กระบวนการผลิ ต ไม แ กะสลั ก รวมจํ า นวน 10 ข อ ในส ว นของการใช ท รั พ ยากรในการผลิ ต
ไมแกะสลัก ไดแก คําถามเกี่ยวกับการใชไม น้าํ อากาศ เครือ่ งมือ/เครือ่ งจักร สารเคมี สวนแบบนํา
สัมภาษณเกี่ ยวกับกระบวนการผลิ ตไมแกะสลั ก ไดแก คําถามเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดหาไม การ
แกะสลัก การตกแตงและทําสี การติดกระจก และขัน้ ตอนการลงรักปดทอง
สวนที่ 3 แบบนําสัมภาษณเกี่ยวกับปญหามลพิษที่เกิดจากกระบวนการผลิตไมแกะ
สลักบานถวาย โดยแบงเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับประเภทของมลสารที่เกิดขึ้น
ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับแหลงกําเนิดมลสาร
ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับผลกระทบของมลสาร
3.3.2 แบบสอบถาม
แบบสอบถามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยคําถามปลายปด (Close – ended
Questions) และคําถามแบบปลายเปด (Open – ended Questions) โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคลของประชากร จํานวน 6 ขอ ไดแก
เพศ อายุ อายุการทํางาน ระดับการศึกษา คาใชจายที่เกิดจากการประกอบกิจการไมแกะสลัก และ
รายไดจากการขายผลิตภัณฑไมแกะสลัก
สวนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผู
จายของผูประกอบการไมแกะสลัก ใชแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ซึง่ ตัวเลือกของคําตอบคือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย เห็นดวยปานกลาง ไมเห็นดวย และไมเห็นดวย
อยางยิ่ง เปนขอความเชิงบวก (Positive) ทั้งหมด ซึ่งมีจํานวน15 ขอ
ตอบเห็นดวยอยางยิง่
ขอละ 4 คะแนน
ตอบเห็นดวย
ขอละ 3 คะแนน
ตอบเห็นดวยปานกลาง
ขอละ 2 คะแนน
ตอบไมเห็นดวย
ขอละ 1 คะแนน
ตอบไมเห็นดวยอยางยิง่
ขอละ 0 คะแนน
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สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการนํา
หลักการผูส รางมลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต ใชแบบสอบถามประเภท
แบบตรวจสอบรายการ (Check List) และคําถามปลายเปด
ในสวนของแบบสอบถามประเภทแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ตัวเลือกของ
คําตอบ คือ เต็มใจอยางยิ่ง เต็มใจ เต็มใจปานกลาง ไมเต็มใจ และไมเต็มใจอยางยิ่ง โดยเปน
ขอความเชิงบวก (Positive) ทั้งหมดซึ่งมีจํานวน 10 ขอ มีเกณฑการใหคะแนน คือ
ตอบเต็มใจอยางยิง่
ขอละ 4 คะแนน
ตอบเต็มใจ
ขอละ 3 คะแนน
ตอบเต็มใจปานกลาง
ขอละ 2 คะแนน
ตอบไมเต็มใจ
ขอละ 1 คะแนน
ตอบไมเต็มใจอยางยิ่ง
ขอละ 0 คะแนน
ในสวนของคําถามปลายเปดเปนคําถามเกี่ยวกับความเต็มใจของผูประกอบการที่จะ
จายเงินแกภาครัฐบาลหากไมสามารถบําบัดมลพิษไดตามมาตรฐาน การนําเงินที่เรียกเก็บไปใชจาย
ของรัฐบาล ความเต็มใจที่จะนํารายจายเพื่อสิ่งแวดลอมมาบวกเขาไปในตนทุนการผลิตสินคา การ
ตัดสินใจเลือกระหวางการจายคาธรรมเนียมกับการติดตั้ง/ปรับปรุงระบบบําบัดมลสาร และความ
คิดเห็นตอการที่รัฐบาลนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาชวยลดปญหามลพิษจากกระบวนการ
ผลิต มีจาํ นวนทัง้ หมด 6 ขอ ซึ่งในแตละขอจะเปนการถามผูประกอบการพรอมทั้งใหอธิบายเหตุผล
3.3.3 การทดสอบแบบสอบถาม
ผูศึกษาไดทําการทดสอบความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability)
ของแบบสอบถาม ดังนี้
1. สรางแบบสอบถามที่เปนขอความเชิงบวกทั้งหมดใหไดเนื้อหาครอบคลุมตาม
จุดมุงหมายที่ตองการศึกษา
2. นําแบบสอบถามทีส่ รางขึน้ เสนอตอผูท รงคุณวุฒิ 2 ทาน คือศาสตราจารย ดร.
มนัส สุวรรณ และ รองศาสตราจารย ประสาน ตั งสิ กบุ ตร เพื่อใหตรวจสอบความเที่ย งตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และสํานวนภาษาที่ใชใหชัดเจนรัดกุม และทําการปรับปรุงจนได
แบบทดสอบที่ดี หลังจากนั้นนํ าแบบสอบถามตามที่ ปรับปรุ งแลวไปทดลองใชกับ ประชากรกลุ ม
ตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 20 คน
3. นําแบบสอบถามสวนที่ 2 และสวนที่ 3 (เฉพาะสวนทีเ่ ปนแบบตรวจสอบราย
การ) มาทดสอบหาคาความเชื่อมั่น โดยวิธีสัมประสิทธิ์เอลฟา (Coefficient Alpha) ของ Cronbach
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2535) ไดคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ 0.85
และ 0.82 ตามลําดับ
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4. ปรับปรุงขอความและรูปแบบ พิจารณาความสอดคลองของคําถาม ภาษาที่ใช
ในการสื่อสารใหเขาใจตรงกันจนไดเครื่องวัดที่มีประสิทธิภาพกอนจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับ
สมบูรณเพื่อนําไปเก็บขอมูลจริง
5. นําแบบสอบถามฉบับสมบูรณไปใชกับกลุมตัวอยางที่กําหนด
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลในการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ ผูวิจัยปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้
ขัน้ ตอนที่ 1 ศึกษาเอกสาร ตํารา งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อใหทราบถึงประวัติความ
เปนมาของการเปนหมูบานไมแกะสลัก การจัดการปญหามลพิษ ในแนวทางตา งๆ โดยเน นไปที่
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย (PPP : Polluter - Pays - Principle)
ขัน้ ตอนที่ 2 จัดทําแบบนําสัมภาษณในประเด็น บริบทของแหลงผลิตไมแกะสลัก
บานถวาย การใชทรัพยากรในการผลิต กระบวนการผลิตไมแกะสลัก และเกี่ยวกับบริบทของปญหา
มลพิษจากกระบวนการผลิตไมแกะสลักบานถวายในประเด็นตางๆ เพื่อใหทราบถึงบริบทของชุมชน
แบบสอบถามประเด็ น ของข อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ ลั ก ษณะส ว นบุ ค คลของประชากร ความคิดเห็ น
เกี่ยวกับการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก เพื่อใหทราบถึงการ
รับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการ และแบบสอบถามเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะ
จายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของ
แหลงผลิต เพื่อใหทราบถึงความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการ
ขัน้ ตอนที่ 3 สํารวจขอมูลภาคสนามจากกลุมตัวอยางที่ไดกําหนดไวดวยตนเอง
โดยมีเครื่องมือที่ใชประกอบการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก แบบนําสัมภาษณ แบบสอบถาม เพื่อให
ไดขอมูลเกี่ยวกับบริบทของชุมชน การรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย และความเต็มใจที่จะ
จายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษ
ขัน้ ตอนที่ 4 ทําการทดสอบความเชื่อถือไดและความถูกตองของขอมูลที่ไดรับจาก
การวิจัยโดยใชวิธีการดูความสอดคลองตรงกันของขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
และจากการตอบ
แบบสอบถามของกลุม ตัวอยาง
ขัน้ ตอนที่ 5 นําขอมูลที่ไดรับจากการจัดเก็บขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะหเพื่อสรุปผล
การศึกษาและเสนอแนะแนวทางแกไขปญหามลพิษ ตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย (PPP :
Polluter - Pays - Principle) จากนั้นนํามาเขียนรายงายการวิจัย
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3.5 การวิเคราะหขอ มูล และการแปรผล
การวิเคราะหขอมูลดําเนินตามขั้นตอน คือ
ผูศึกษานําขอมูลเกี่ยวกับบริบทของแหลงผลิตไมแกะสลักบานถวาย การใชทรัพยากรใน
การผลิต กระบวนการผลิตไมแกะสลัก บริบทของปญหามลพิษจากกระบวนการผลิตไมแกะสลักที่
ไดจากการใชแบบนําสัมภาษณ และขอมูลเกี่ยวกับการจัดการปญหามลพิษของผูประกอบการที่ได
จากการศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ นํามาวิเคราะหขอ มูลโดยใชสถิตเิ ชิงพรรณนา
ผูศึกษานําแบบสอบถามที่กรอกขอมูลแลวมาตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณ
ทั้งหมดอีกครั้ง แลวสรางคูมือลงรหัส ตรวจใหคะแนนที่กําหนดไวโดยแปลขอมูลที่ไดมาใหเปน
รหัสตัวเลขแลวจึงนําขอมูลที่ลงรหัสไปประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
SPSS (Statistical Package for the social Sciences) สถิติในการวิเคราะหมีดังนี้
1. แบบวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผู
ประกอบการไมแกะสลัก ประกอบดวยคําถาม 15 ขอ มีลักษณะเปนแบบประเมินคา ชนิด 5 ตัวเลือก
ในการวิเคราะหขอ มูลมีการวิเคราะหเปนรายขอและการวิเคราะหรวม การวิเคราะหเปนรายขอเพื่อให
ทราบวาในแตละขอมีคารอยละของประชากรกลุมตัวอยางที่เลือกตอบวา เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย
เห็นดวยปานกลาง ไมเห็นดวย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง มากนอยเพียงใด แลวนําขอมูลที่ไดมา
สรุปผล สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ
ในการวิเคราะหเพือ่ จัดกลุม ของความคิดเห็นนัน้ ไดกาํ หนดคะแนนความคิดเห็นไวคอื
ถาเลือกตอบ เห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน 4 คะแนน
เห็นดวย
ใหคะแนน 3 คะแนน
เห็นดวยปานกลาง
ใหคะแนน 2 คะแนน
ไมเห็นดวย
ใหคะแนน 1 คะแนน
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง
ใหคะแนน 0 คะแนน
การคํานวณระดับการรับรูจะประยุกตใชสถิติในการหาอันตรภาคชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนอันตรภาคชัน้
= 60 - 0
5
=
12
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โดยมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้
0 – 12 คะแนน คือ มีการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายอยูในระดับคอนขาง
ต่ํามาก
13 – 24 คะแนน คือ มีการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายอยูในระดับคอนขางต่ํา
25 – 36 คะแนน คือ มีการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายอยูในระดับปานกลาง
37 – 48 คะแนน คือ มีการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายอยูในระดับคอนขางสูง
49 – 60 คะแนน คือ มีการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายอยูในระดับคอนขาง
สูงมาก
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การแจกแจงความถี่ และคารอยละ (Percentage)
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงระดับการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายของผูประกอบการไมแกะสลัก
2. แบบวัดเกี่ยวกับความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผู
สรางมลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต ในสวนที่เปนแบบตรวจสอบรายการ
ประกอบดวยคําถาม 10 ขอ มีลักษณะเปนแบบประเมินคาชนิด 5 ตัวเลือก ในการวิเคราะหขอมูลที่มี
การวิเคราะหเปนรายขอ และการวิเคราะหรวม การวิเคราะหเปนรายขอเพื่อใหทราบวาในแตละขอมี
คารอยละของประชากรกลุมตัวอยางที่เลือกตอบวา เต็มใจอยางยิ่ง เต็มใจ เต็มใจปานกลาง ไมเต็มใจ
และไมเต็มใจอยางยิ่ง มากนอยเพียงใด แลวนําขอมูลที่ไดมาสรุปผล สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
คือ รอยละ (Percentage)
ในการวิเคราะหเพือ่ จัดกลุม ของความเต็มใจนัน้ ไดกําหนดคะแนนความเต็มใจไว คือ
ถาเลือกตอบ เต็มใจอยางยิ่ง
ใหคะแนน 4 คะแนน
เต็มใจ
ใหคะแนน 3 คะแนน
เต็มใจปานกลาง
ใหคะแนน 2 คะแนน
ไมเต็มใจ
ใหคะแนน 1 คะแนน
ไมเต็มใจอยางยิ่ง
ใหคะแนน 0 คะแนน
การคํานวณระดับความเต็มใจที่จะจายจะประยุกตใชสถิติในการหาอันตรภาคชั้น ดังนี้
อันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนอันตรภาคชัน้
= 40 - 0
5
=
8
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โดยมีเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้
0 – 8 คะแนนคือ มีความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
อยูใ นระดับคอนขางต่าํ มาก
9 – 16 คะแนนคือ มีความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
อยูใ นระดับคอนขางต่าํ
17 – 24 คะแนนคือ มีความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
อยูในระดับปานกลาง
25 – 32 คะแนนคือ มีความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
อยูในระดับคอนขางสูง
33 – 40 คะแนนคือ มีความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
อยูในระดับคอนขางสูงมาก
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ การแจงแจงความถี่ และคารอยละ (Percentage)
ซึ่งจะแสดงใหเห็นถึงระดับความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสราง
มลภาวะเปนผูจายมาใชในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต
3. ขอมูลที่รวบรวมไดจากแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน 5 ขอ ในประเด็น
เกี่ยวกับ ความเต็มใจที่จะจายของผูประกอบการหากมีการนําหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจายมาใช
ในการจัดการมลพิษของแหลงผลิต นํามาวิเคราะหขอมูลแบบสถิติเชิงพรรณนา โดยทําการจัดลําดับ
หมวดหมูข องคําตอบ เพือ่ แจกแจงรายละเอียด ซึ่งจะไดขอมูลที่แสดงใหเห็นถึงแนวคิดตางๆพรอมทั้ง
เหตุผลของผูประกอบการที่มีตอหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
4. วิเคราะหความเต็มใจที่จะจายของระดับการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย
(PPP)โดยใชวิธีการเชิงคุณภาพ ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ไดใชแนวคิดเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม แนวคิด
ความเต็มใจที่จะจายตามหลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย(PPP)
และทฤษฎีการรับรูมาใชในการ
วิเคราะหเพื่อเชื่อมโยงใหเห็นถึงความเต็มใจที่จะจายที่มาจากการการรับรูหลักการผูสรางมลภาวะเปน
ผูจ า ย (PPP)
การศึกษาครั้งนี้ไดนําขอมูลทั้งสวนที่ไดจากการศึกษาเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณมาวิเคราะห
รวมกัน สําหรับการวิเคราะหเชิงปริมาณไดใชเทคนิคการทําตารางไขว (Crosstabulation) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows และสถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก คารอยละ สวนขอมูล
เชิงคุณภาพไดนาํ มาวิเคราะหรว มในประเด็นของเศรษฐศาสตรสง่ิ แวดลอม ความเต็มใจที่จะจายตาม
หลักการผูสรางมลภาวะเปนผูจาย (PPP) การรับรู และประเด็นอื่นๆที่ไมอาจหาคําตอบในเชิงปริมาณ
ได
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