
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัด

ภูเก็ต โดยการศึกษาคร้ังนี้ เปนการวิจัยผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) กับการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผูศึกษาไดกําหนดแนวทางการดําเนินงาน 
โดยมีรายละเอียดของประชากรท่ีใชในการศึกษากลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา ข้ึนตอน
การสรางเคร่ืองมือ วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.1.1 ประชากร 
ประชากรกลุมเปาหมายเพื่อการศึกษาในคร้ังนี้คือ “กลุมไตรภาคี” อันประกอบดวย 3 องคกร

แบงเปน   
1. กลุมผูบริหารองคกรทองถ่ิน จํานวน 50 คนแบงเปน 

- เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกะรน จํานวน15 คน 
- เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลกะรน จํานวน 35 คน 

2. กลุมท่ีปรึกษา  จํานวน 10 คน  
3. กลุมชมรมรักษกะตะกะรน มีสถานภาพเปนสมาชิกและเจาหนาท่ีของชมรมรักษกะตะกะ

รนเทานั้น   
- เจาหนาท่ีชมรมรักษกะตะกะรน จํานวน 12 คน 
- สมาชิกชมรมรักษกะตะกะรน จํานวน 751 คน ซ่ึงในกลุมประชากรนี้ประกอบไปดวย

ผูประกอบการ 9 อาชีพในชุมชนแบงเปน 
1. กลุมเรือเร็ว    จํานวน   9   คน 
2. กลุมเจ็ทสก ี    จํานวน  21  คน 
3. กลุมแมบาน    จํานวน  30  คน 
4. กลุมโรงแรม(เฉพาะท่ีรวมชมรมฯ)  จํานวน  31  คน 
5. กลุมเรือหางยาว    จํานวน  38  คน 
6. กลุมแผงลอย    จํานวน  43  คน 
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7. กลุมรม      จํานวน  91  คน 
8. กลุมหมอนวด    จํานวน 158 คน 
9. กลุมรถรับจาง    จํานวน 330 คน 

3.1.2 กลุมตัวอยาง 
การกําหนดกลุมตัวอยางเพื่อการศึกษาการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีใน

ชุมชนกะรน จงัหวัดภูเก็ต เปนดังนี ้ 
ในกรณีท่ีประชากรเปาหมายมีจํานวนนอยกวา 30 ราย การศึกษานี้จะกําหนดศึกษาจาก

ประชากรทั้งหมด ประชากรเปาหมายในสวนนี้ประกอบดวย 
1) กลุมผูบริหารองคกรทองถ่ิน ท่ีทํางานในองคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลตําบล

กะรนเทานั้น จํานวนท้ังหมด 50 ราย แบงเปน 
1.1)  เจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลกะรน ไดเทากับ 15 ราย 
1.2)  เจาหนาท่ีเทศบาลตําบลกะรน ไดเทากับ 35 ราย 

2)  กลุมท่ีปรึกษา คุณสมบัติคือ ตองไดรับการแตงต้ังจากองคกรบริหารทองถ่ิน อัน
เนื่องมาจากเปนผูมีความรูความสามารถชํานาญเฉพาะทาง เชน นักวิชาการ นักธุรกจิ นักกฎหมาย 
สถาปนิก และนักคิดนกัเขียน เปนตน จํานวนท้ังหมด 10 ราย  

3) ชมรมรักษกะตะกะรน มีสถานภาพเปนสมาชิกของชมรมรักษกะตะกะรนเทานัน้  
3.1)  เจาหนาท่ีชมรมรักษกะตะกะรน จํานวนท้ังหมด 12 ราย 
3.2) สมาชิกชมรมรักษกะตะกะรน กรณท่ีีจํานวนประชากรของอาชีพนั้นมีนอยกวา 

30 ราย ประกอบดวย 2 อาชีพคือ 
- กลุมเรือเร็ว  จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ    9  ราย 
- กลุมเจ็ทสก ี จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ   21  ราย 

กรณีประชากรเปาหมายท่ีเปนสมาชิกของกลุมไตรภาคี ซ่ึงมีท้ังส้ิน 721 ราย การศึกษานี้จะใช
วิธีการสุมตัวอยางแบบช้ันภมิู (Stratified random sampling) ท่ีระดับความเช่ือม่ันรอยละ 95 โดย
เทียบจากตาราง (Selection of Sample Size) ไดขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 248 ราย แบงตาม
สัดสวนตามกลุมตางๆ ไดดังนี้ 

- กลุมแมบาน    จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ  11 คน 
- กลุมโรงแรม(เฉพาะท่ีรวมชมรมฯ)  จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ  11 คน 
- กลุมเรือหางยาว      จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ  13 คน 
- กลุมแผงลอย    จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ  15 คน 
- กลุมรม      จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ  31 คน 
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- กลุมหมอนวด    จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ  54 คน 
- กลุมรถรับจาง    จํานวนกลุมตัวอยางอาชีพนีไ้ดเทากับ 113 คน 

 

3.2  ขอมลูและแหลงขอมูล 
3.2.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ขอมูลในสวนนี้ประกอบดวย 

1) ขอมูลความเปนมาของกลุมไตรภาคี 
-  บริบทความเปนมาของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต 
-  วัตถุประสงค เปาหมายและวิสัยทัศนในการกอต้ังกลุมไตรภาคี 
-  บทบาทและหนาท่ีแตละองคกรของกลุมไตรภาคี 
-  จุดประสงคท่ีเขามาทํางานกับกลุมไตรภาคี 
-  รูปแบบลักษณะการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- โครงการหรือกิจกรรมท่ีเกดิจากการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
-  การจัดสรรงบประมาณ(งบประมาณหลัก) 
-  การสรรหางบประมาณ(งบประมาณเสริม) 
- รูปแบบการจดัการงบประมาณ 

แหลงของขอมูลดังกลาวคือ ผูนํากลุมไตรภาคี ไดแก ปลัดเทศบาลตําบลกะรน ตัวแทน
คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ และผูจัดการชมรมรักษกะตะกะรน 

2) ปจจยัสวนบุคคล 
- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ (รายได) 
- สถานภาพทางการศึกษา (ระดับการศึกษา) 
- สถานภาพสมรส 
- ชุมชนท่ีอยูอาศัย 
- ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชนกะรน 
- ระยะเวลาท่ีเขารวมเปนสมาชิกของกลุมไตรภาคี 
- สถานภาพทางสังคม (อาชีพ, องคกรท่ีสังกัดในกลุมไตรภาคี, สังกัดการดํารง

ตําแหนง) 
3) ปจจยัภายในชุมชน  

- การไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
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ดานเศรษฐกิจ 
ดานสังคม 
ดานส่ิงแวดลอม 
ดานการบริหารจัดการ 

- การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
4)  ปจจยัดานการมีสวนรวมในการจดัการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 

- รวมคิดในการวางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน    
- รวมดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมประสานงานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมรับผลประโยชนจากการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 
- รวมติดตามประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 

5) ขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
5.1) องคกร 

-  มีการสรางจติสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 
-  มีการพัฒนาองคกรอยูเสมอ 
-  ผูบริหารองคกรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
-  มีการระดมความคิดเหน็เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
-  แตงต้ังตัวแทนแตละฝายในการประสานงาน 

5.2) งบประมาณ 
-  มีการจัดสรรงบประมาณ(งบประมาณหลัก) 
-  มีการสรรหางบประมาณ(งบประมาณเสริม) 
-  มีการจัดการงบประมาณท่ีเหมาะสม 

5.3) วิธีการดําเนินงาน 
-  มีการจัดต้ังชมรมเพื่อใหความรูและบริการประชาชน 
-  มีการแบงหนาท่ีในการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
-  มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกบัการดําเนนิงานของกลุมไตรภาคี 
- ทําโครงการดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
- สรางการรับรูและการมีสวนรวมในการดาํเนินงานใหแกประชาชน 
-  จัดประชุมกลุมไตรภาคีเปนประจําเพื่อกาํหนดแนวทางพัฒนารวมกนั 
-  การดําเนินงานตองมีการวางแผนท่ีดีและเหมาะสม 
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-  มีการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานอยูเสมอ 
3.2.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ขอมูลในสวนนี้ประกอบดวย 

1) ขอมูลเกี่ยวกับบริบทการกอต้ังของกลุมไตรภาคีของชุมชนกะรน ซ่ึงศึกษาจากแผน
พับ เอกสารเผยแพรองคกร ส่ือส่ิงพิมพ โดยติดตอขอขอมูลจากเจาหนาท่ี หรือหนวยงานท่ี
รับผิดชอบ 

2) ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรน ซ่ึงศึกษา
จากรายงานการประชุมของกลุมไตรภาคี เอกสารประกอบการสัมมนาของกลุมไตรภาคี สรุปผล
การดําเนนิงานของกลุมไตรภาคี รายงานประจําปของกลุมไตรภาคี และรายงานกจิกรรมประจําป 
โดยติดตอขอขอมูลจากเจาหนาท่ีของหนวยงานตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

3) ขอมูลเกี่ยวกับแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังนี้ ศึกษาจากสํานกัหอสมุดกลาง 
และหองสมุดบัณฑิตศึกษาสถานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

 

3.3  เครื่องมอืท่ีใชในการศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาคร้ังนี้มี 2 ลักษณะคือ 
3.3.1 การสัมภาษณ (Interview guides) เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสภาพพื้นฐานเก่ียวกับ

บริบทความเปนมาของกลุมไตรภาคี และลักษณะการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี  
ซ่ึงใชหลักการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี การมีสวนรวมของคนในชุมชนและความ
เขมแข็งของชุมชนเปนกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือ โดยศึกษาจากเอกสาร และการสัมภาษณ 
(Interview guides) เปนลักษณะคําถามปลายเปดแบบมีโครงสรางจํานวน 2 ชุดแบงเปน 

-  แบบสัมภาษณท่ีใชการเก็บขอมูลแบบการสนทนากลุมจากผูนํากลุมไตรภาคี ท้ัง 3 
องคกร ซ่ึงใชการสังเกตดวยเคร่ืองมือ (Mechanical-device observation) เปนเคร่ืองมือชวย เชน 
กลองถายรูป วดิีโอและเทปบันทึกเสียง เพื่อใหขอมูลท่ีไดมีความสมบูรณและชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

-  แบบสัมภาษณท่ีใชสัมภาษณประธานทุกกลุมอาชีพในชมรมรักษกะตะกะรนจํานวน 9 
อาชีพ คือ กลุมเรือเร็ว กลุมเจ็ทสกี กลุมเรือหางยาว กลุมแมบานสตรี กลุมแผงลอย กลุมรมและเตียง
ผาใบ กลุมหมอนวดชายหาด กลุมรถรับจาง และกลุมโรงแรม ซ่ึงใชการเก็บดวยเคร่ืองมือชวย คือ 
กลองถายวิดีโอและเทปบันทึกเสียง เพื่อใหไดขอมูลท่ีมีความครบถวนสมบูรณ 

3.3.2  แบบสอบถาม (Questionnaire) ลักษณะคําถามผสมท้ังแบบปลายปดและปลายเปด เปน
ขอคําถามเพ่ือรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
ซ่ึงแบบสอบถามชุดนี้เปนการเก็บขอมูลจากสมาชิกและเจาหนาท่ีของกลุมไตรภาคี โดยจะทําการ
เสนอขอมูลสวนนี้ในผลการศึกษาตอไป ซ่ึงแบบสอบถามน้ีไดจัดแบงออกเปน 4 ตอนดังนี้ 
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ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคล โดยลักษณะคําถามเปนแบบผสมท้ังแบบปลายปดและ
ปลายเปด 

- เพศ 
- อาย ุ
- สถานภาพทางเศรษฐกิจ (รายได) 
- สถานภาพทางการศึกษา (ระดับการศึกษา) 
- สถานภาพสมรส 
- ชุมชนท่ีอยูอาศัย 
- ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในชุมชน 
- ระยะเวลาท่ีเขารวมกลุมไตรภาคี 
- สถานภาพทางสังคม (อาชีพ, องคกรท่ีสังกัดในกลุมไตรภาคี) 

ตอนท่ี 2  ปจจยัภายในชุมชน 
- การไดรับประโยชน หมายถึง ความตองการที่จะไดรับประโยชนจากการ

ดําเนินงานของกลุมไตรภาคีในดานตางๆ คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอมและดาน
การบริหารจัดการท่ีดีข้ึนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี ซ่ึงผูศึกษาไดออกแบบสอบถามชุดนี้ 
โดยประยุกตใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ใน 5 ระดับ โดยเรียงลําดับคะแนนจาก
นอยไปหามากดังนี้    

1  = นอยมาก 
2  = นอย 
3  = ปานกลาง 
4  =  มาก   
5  =  มากท่ีสุด  

- การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี หมายถึง การไดรับ
ขอมูลขาวสารในการดําเนินงานของกลุมไตรภาคีชุมชนกะรน จังหวดัภูเก็ต จากแหลงขาวสารตางๆ 
เชน เสียงตามสายของชุมชน วิทยุ โทรทัศน หนงัสือพิมพ เพื่อนบาน เอกสารส่ิงพิมพ เปนตน  ซ่ึงผู
ศึกษาไดออกแบบสอบถามชุดนี้ โดยประยกุตใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ดังนี้    

ทุกคร้ัง  = 3  คะแนน 
บอยคร้ัง  =  2  คะแนน   
เปนบางคร้ัง  =  1  คะแนน  
ไมเคยเลย  =  0  คะแนน  
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ตอนท่ี 3  ปจจัยดานการมสีวนรวมของสมาชิกกลุมไตรภาคี หมายถึง ความตองการมี
สวนรวมในข้ันตอนการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี ซ่ึงเปนปจจยัผลักดันใหการมสีวนรวมเกิดข้ึน 

- รวมคิดในการวางแนวทางการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมดําเนินการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมประสานงานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมรับผลประโยชนจากการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
- รวมติดตามประเมินผลการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 

ตอนท่ี 4  ระดบัความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี 
1) องคกร 

-  มีการสรางจติสํานึกท่ีดีตอส่ิงแวดลอม 
-  มีการพัฒนาองคกรอยูเสมอ 
-  ผูบริหารองคกรมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล 
-  มีการระดมความคิดเหน็เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาส่ิงแวดลอม 
-  แตงต้ังตัวแทนแตละฝายในการประสานงาน 

2) งบประมาณ 
-  มีการจัดสรรงบประมาณ(งบประมาณหลัก) 
-  มีการสรรหางบประมาณ(งบประมาณเสริม) 
-  มีการจัดการงบประมาณท่ีเหมาะสม 

3) วิธีการดําเนนิงาน 
-  มีการจัดต้ังชมรมเพื่อใหความรูและบริการประชาชน 
-  มีการแบงหนาท่ีในการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
-  มีการประชาสัมพันธเกี่ยวกบัการดําเนนิงานของกลุมไตรภาคี 
- ทําโครงการดานส่ิงแวดลอมอยางตอเนื่อง 
- สรางการรับรูและการมีสวนรวมในการดาํเนินงานใหแกประชาชน 
-  จัดประชุมกลุมไตรภาคีเปนประจําเพื่อกาํหนดแนวทางพัฒนารวมกนั 
-  การดําเนินงานตองมีการวางแผนท่ีดีและเหมาะสม 
-  มีการควบคุมตรวจสอบการดําเนินงานอยูเสมอ 
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ผูศึกษาไดออกแบบสอบถามตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 โดยประยุกตใชแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating Scales) ใน 5 ระดับ โดยเรียงลําดับคะแนนจากนอยไปหามากดังนี้    

1 = นอยมาก 
2 = นอย 
3 = ปานกลาง 
4 =  มาก   
5 =  มากท่ีสุด  

 

3.4  ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ 
การสรางแบบสอบถามในการศึกษาคร้ังนี้ มีข้ันตอนการสรางและพัฒนาแบบสอบถามดังนี ้

3.4.1 กําหนดเนื้อหาและตัวช้ีวัด โดยศึกษาจากแนวความคิด ทฤษฎี วรรณกรรม ตํารา 
เอกสารอางอิงตางๆ งานวิจยัและวิทยานิพนธท่ีเกี่ยวของ 

3.4.2 นําเนื้อหาและตัวช้ีวัดท่ีไดมาประยุกตเปนขอคําถาม ซ่ึงศึกษาเนื้อหาเพ่ิมเติมจาก
วรรณกรรม ตํารา เอกสาร งานวิจยัและวิทยานิพนธ เสร็จแลวนําเคร่ืองมือท่ีสรางข้ึนไปหา
ความสัมพันธของเนื้อหา โดยผูศึกษาไดดําเนินการตามลําดับดังนี ้

1) นําแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเสนอประธานท่ีปรึกษางานวจิัย พจิารณา
ตรวจสอบความชัดเจน ความเหมาะสมของเนื้อหาและนํามาปรับปรุงแกไข 

2)  นําแบบสัมภาษณ เร่ือง บริบทการกอต้ังกลุมไตรภาคี ซ่ึงมีเนื้อหาคือ ประวัติ
ความเปนมาและแนวคิดการจัดต้ังกลุมไตรภาคี การบริหารจัดการของกลุมไตรภาคี ประเภทและ
ลักษณะของกิจกรรมดานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานฯลฯ  
และเร่ืองการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี โดยมีองคกร งบประมาณ และวิธีการ
ดําเนินงานเปนองคประกอบในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนกะรน แลวนําขอมูลไปวิเคราะหหา
ความสัมพันธของเนื้อหา 

3)  นําแบบสอบถาม เร่ือง ปจจัยท่ีมีผลตอการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุม
ไตรภาคีในชุมชนกะรน จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอนคือ ปจจัยสวนบุคคล ปจจัยภายใน
ชุมชน และปจจัยดานการมีสวนรวมของสมาชิกกลุมไตรภาคี และการวัดระดับความสําเร็จในการ
จัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี ลักษณะคําถามเปนการใหคะแนน 5 ระดับ ตามมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) คือ 1   =  นอยมาก, 2  =  นอย, 3  = ปานกลาง, 4  =  มาก, 5  =  มาก
ท่ีสุด  
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3.5  วิธกีารเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลผูศึกษาใชแบบสัมภาษณและแบบสอบถามเปนเครื่องมือ ในการเก็บ

รวบรวมขอมูล โดยผูศึกษารวบรวมดวยตัวเองและผูชวยผูวิจัย ซ่ึงใชเวลาในการดําเนินงานท้ังการ
สัมภาษณและแจกแบบสอบถาม เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลประมาณ 2 เดือน ตามจํานวนท่ีกําหนดไว
จํานวน 352 ราย แบงเปน 3 กลุมคือ  

1. กลุมผูบริหารองคกรทองถ่ิน 
- กลุมองคการบริหารสวนตําบล 35 ราย 
- เทศบาลตําบลกะรน 15 ราย   

2. คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวฒิุ 10 ราย  
3. ชมรมรักษกะตะกะรน 

 - เจาหนาท่ีชมรมรักษกะตะกะรน 12 ราย 
 - สมาชิกชมรมรักษกะตะกะรนแยกตามกลุมอาชีพ 278 ราย  

3.5.1 ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงเจาหนาท่ีองคกร และหนวยงานที่เกีย่วของ 
3.5.2 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูนํากลุมไตรภาคี และ ประธานทุกกลุม

อาชีพในชมรมรักษกะตะกะรนจํานวน 9 อาชีพ จากน้ันดําเนินการแจกแบบสอบถามแกสมาชิก
กลุมไตรภาคี โดยใชระยะเวลาในการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางเปนเวลา 3 เดือน ต้ังแตเดือน
มกราคม – มีนาคม 2549 

3.5.3 นําขอมูลท่ีไดมาทําการวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชสถิติพรรณนา 
(Descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency distribution) คาอัตราสวนรอยละ 
(Percentage distribution) และคาเฉล่ียถวงน้ําหนกั (Weighted mean) 
 

3.6  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.6.1 การตรวจสอบความตรงดานเนื้อหา ผูศึกษานําแบบสัมภาษณและแบบสอบถาม ท่ีผูวิจัย

ไดสรางข้ึน ตรวจสอบความตรงดานเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยอาจารยท่ี
มีความเช่ียวชาญดานการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 1 ทาน และเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเกี่ยวของในการ
ดําเนินงานของกลุมไตรภาคีในชุมชนกะรนจํานวน 2 ทาน  หลังจากผานการพิจารณาจาก
ผูทรงคุณวุฒิแลว ผูศึกษานํามาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

3.6.2 การตรวจสอบความเปนปรนัย ผูศึกษานําแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชาชนท่ี
ไมใชกลุมตัวอยาง แตมีลักษณะคลายคลึงกับกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา เพื่อตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษาท่ีใชเขียนคําถาม ความเขาใจของคําถามและความตอเนื่องของเน้ือหา เพื่อนํามา
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แกไขขอบกพรองในความไมชัดเจนของคําถาม และนําขอมูลมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาทักษะในการ
เก็บขอมูลของผูศึกษาและนํามาปรับแนวคําถาม เพื่อความเหมาะสมกอนท่ีจะนําไปใชในการ
รวบรวมขอมูล (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ์ิ, 2542) 

3.6.3 การพิทักษสิทธิของกลุมตัวอยาง ผูวิจัยและผูชวยแนะนําตัว ช้ีแจงวัตถุประสงคและ
วิธีการดําเนินงาน เพื่อขอความชวยเหลือในการเขารวมการวิจัย โดยช้ีแจงใหกลุมตัวอยางทราบวา
ผูวิจัยจะไมรบกวนเวลาสวนตัวหรือการดําเนินชีวิตประจําวันของกลุมตัวอยาง ในขณะท่ีผูวิจัยหรือ
ผูชวยวิจัยทําการสัมภาษณ หากกลุมตัวอยางไมตองการใหผูวิจัยหรือผูชวยวิจัยสัมภาษณ สามารถ
ยกเลิกไดตลอดเวลาโดยไมตองใหเหตุผลหรือคําอธิบายใดๆ ขอมูลตางๆ ท่ีไดจากการศึกษาจะไม
ระบุช่ือของกลุมตัวอยางโดยการวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหในภาพรวมและใชประโยชน
ในทางวิชาการเทานั้น  

 

3.7  การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลแบงเปน 2 ตอน ตามลักษณะของเคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาดังนี ้

3.7.1 การวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เปนการวิเคราะหสภาพการปจจุบันของ
พื้นท่ีท่ีทําการศึกษา ท้ังขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยภูมิท่ีรวบรวมได รวมทั้งขอมูลท่ีรวบรวมได
จากการสํารวจ สังเกต และสัมภาษณนั้น นํามาสรุปและจัดออกเปนหมวดหมู และแตละประเด็น
ศึกษาไดนํามาวิเคราะหรวมกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ โดยอยูภายใตแนวคิดการจัดการ
ส่ิงแวดลอมชุมชนและการมีสวนรวมของชุมชน แลวนําผลการศึกษาดังกลาวมาวิเคราะหเพื่อสรุป
แนวทางท่ีเหมาะสมของการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี เพื่อเปนแนวทางในการ
จัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนอ่ืนๆ ตอไป ท้ังนี้ผูศึกษาไดกําหนดประเด็นท่ีใชในการวิเคราะหการ
จัดการส่ิงแวดลอมชุมชน และแนวทางในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของพื้นท่ี ดังตารางท่ี 1 

ตารางท่ี 1  ประเด็นการวเิคราะหเนื้อหา  

องคกรของกลุมไตรภาค ี
การจัดการส่ิงแวดลอม
ชุมชนของกลุมไตรภาค ี

แนวทางในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมชมุชน 

1. ผูบริหารองคกรทองถ่ิน 1. องคกร 1. การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน 

2. คณะท่ีปรึกษาผูทรงคุณวฒิุ 2. งบประมาณ 2. การมีสวนรวมของประชาชน 

3. ชมรมรักษกะตะกะรน 3. การดําเนินงาน 3. ความเขมแข็งของชุมชน 
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3.7.2 การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for 
Windows โดยใชสถิติพรรณนา (Descriptive statistics) ไดแก การแจกแจงความถ่ี (Frequency 
distribution) คาอัตราสวนรอยละ (Percentage distribution) และคาเฉล่ียถวงน้ําหนัก (Weighted 
mean) ซ่ึงมีการลงรหัสขอมูลกอนเพื่อปองกันขอผิดพลาดในการวิเคราะห โดยมีการวิเคราะหเปน 2 
สวนคือ  

- สวนท่ี 1 เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีเปนขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได ชุมชนท่ีอยูอาศัย สังกดัในกลุมไตรภาคี 
ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในพื้นท่ี และระยะเวลาท่ีเปนสมาชิกกลุมไตรภาคี โดยใชการวิเคราะหทางสถิติ
ในรูปของการแจกแจงความถี่(Frequency distribution) และการกระจายแบบรอยละ (Percentage 
distribution)  เพื่ออธิบายผลของขอมูลโดยนําเสนอเปนตาราง 

- สวนท่ี 2  เปนการวิเคราะหขอมูลในตอนท่ี 2 – 4 ของแบบสอบถาม ซ่ึงเปนการวัด
แบบแบงช้ัน ไดแก ขอมูลการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี ดานการรับรู
ขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี ปจจัยดานการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอม
ชุมชนของกลุมไตรภาคี และระดับความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี  
ใชการวิเคราะหทางสถิติโดยการแจกแจงความถ่ี(Frequency distribution) และการหาคาเฉล่ียแบบ
ถวงน้ําหนัก (Weighted mean) 

   

3.8  การแปลผลขอมูล   
ในการศึกษาคร้ังนี้ ผูศึกษาไดแปลผลขอมูลแบงเปน 2 สวน คือ สวนท่ี 1 การแปรผลขอมูล

แบบนําสัมภาษณ และสวนท่ี 2 การแปรผลขอมูลแบบสอบถาม แบงเปน 
สวนท่ี 1 แบบนําสัมภาษณ  แบงออกเปน 2 ชุด คือ ชุดท่ีใชสัมภาษณผูนํากลุมไตรภาคี 

จํานวน 3 องคกร เกี่ยวกับการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี และชุดท่ีใชในการสัมภาษณประธานแต
ละกลุมอาชีพ จํานวน 9 อาชีพ เกี่ยวกับบทบาทและหนาท่ีท่ีมีตอการเปนสมาชิกของชมรมรักษกะ
ตะกะรนในการประกอบอาชีพของตน โดยเปนลักษณะคําถามแบบปลายเปด นํามาวิเคราะหขอมูล
โดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

สวนท่ี 2 แบบสอบถาม เปนขอมูลการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
ปจจัยดานการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี และระดับความสําเร็จ
ในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี  ไดนําขอมูลจากแบบสอบถามมาวิเคราะหทาง
สถิติโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency distribution) และนํามาหาคาเฉล่ียแบบถวงน้ําหนัก 
(Weighted mean) สามารถคํานวณจากสูตรเพ่ือหาคาถวงน้ําหนักของขอมูลดังนี้ 
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Xw = Σ Wi Xi  = W1 X1 + W2 X2 + …… + Wn Xn 

    
   Σ Wi                                                                                      Σ Wi 
 

Xi = เปนขอมูลท่ี i (i = 1,2,3,.....,N)  
Wi  =  เปนน้ําหนักของขอมูลท่ี i (i = 1,2,3,.....,N) 

 
เม่ือไดคาเฉล่ียถวงน้ําหนกั (Weighted mean) จากแบบสอบถามแตละขอเรียบรอยแลว  

จะนําคาเฉล่ียถวงน้ําหนกัท่ีไดแตละขอ มาทําการหาคาเฉล่ียถวงน้ําหนักรวมอีกคร้ัง เพื่อหาคาเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกัรวมของขอมูลแตละดาน เชน การไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี 
แบงออกเปน 4 ดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานส่ิงแวดลอม และดานการบริหารจัดการ แต
ละดานมีขอคําถามท่ีแตกตางกันออกไป โดยจะนําขอคําถามท้ังหมดของแตละดานมาหาคาเฉล่ีย
ถวงน้ําหนกัรวม เพื่อใหไดการแปลผลในภาพรวมท่ีชัดเจนของแตละดาน  

จากนั้นจะนําผลที่ไดมาแปลผลการวัดแบบแบงช้ัน โดยแบงระดับการประเมินออกเปน 
5 ระดับคือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยมาก  

สําหรับเกณฑการวิเคราะหคาเฉล่ีย ซ่ึงคํานวณจากสูตรหาความกวางของอันตรภาคช้ัน (อัจฉ
รีย  จันทลักขณา, 2542) ดังนี้ 

i         =       ความกวางของอันตรภาคช้ัน 
Max   =       คะแนนสูงสุดในอันตรภาคช้ัน 
Min    =       คะแนนต่ําสุดในอันตรภาคช้ัน 

 
i         =       Max – Min 

               Max 
การกําหนดคะแนนในแบบสอบถามมีคาสูงสุดเปน 5 คะแนน และตํ่าสุดเปน 1 คะแนน  

ดังนั้นชวงความกวางของอันตรภาคช้ันจึงคํานวณไดจาก 
 

i =        5 – 1 
                                        5  

 =        0.80 
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ดังนั้นจึงกําหนดระดับการไดรับประโยชนจากการดําเนินงานของกลุมไตรภาคี ระดับการมี
สวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี และระดับความสําเร็จในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมชุมชนของกลุมไตรภาคี  โดยแบงเปน 5 ระดับ แตละระดับมีคะแนนแตกตางกัน 0.80 
คะแนนดังนี้ 

ระดับคะแนนระหวาง  4.20 – 5.00 หมายถึง การไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของ
กลุมไตรภาคีอยูในระดับมากท่ีสุด 

ระดับคะแนนระหวาง  3.40 – 4.19 หมายถึง การไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของ
กลุมไตรภาคีอยูในระดับมาก 

ระดับคะแนนระหวาง  2.60 – 3.39 หมายถึง การไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของ
กลุมไตรภาคีอยูในระดับปานกลาง 

ระดับคะแนนระหวาง  1.80 – 2.59 หมายถึง การไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของ
กลุมไตรภาคีอยูในระดับนอย 

ระดับคะแนนระหวาง  1.00 – 1.79 หมายถึง การไดรับประโยชนจากการดําเนินงาน การ
มีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนและความสําเร็จในการจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนของ
กลุมไตรภาคีอยูในระดับนอยมาก 

ดังนั้นจึงกําหนดระดับการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนนิงานของกลุมไตรภาคีโดยแบงเปน 
4 ระดับ แตละระดับมีคะแนนแตกตางกัน 0.75 คะแนนดงันี้  

i =        3 – 0 
              4 

 =        0.75  
ระดับคะแนนระหวาง 2.26 – 3.00 หมายถึง มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของกลุมไตรภาคีทุกคร้ัง    
ระดับคะแนนระหวาง 1.51 – 2.25 หมายถึง มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของกลุมไตรภาคีบอยคร้ัง    
ระดับคะแนนระหวาง 0.76 -- 1.50 หมายถึง มีการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของกลุมไตรภาคีเปนบางคร้ัง     
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ระดับคะแนนระหวาง 0.00 – 0.75 หมายถึง ไมเคยรับรูขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินงาน
ของกลุมไตรภาคีเลย 


