
 

บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษา ความรู และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิด
จากถุงพลาสติก ของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงมีรายละเอียด
วิธีดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้ 
 
3.1  ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก ประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 1,327 ครัวเรือน (ที่มา: องคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาร, 2551) ซ่ึงไดแก หมูบานแมเตาไหจํานวน 8 ครัวเรือน บานหนองหาร
จํานวน 443 ครัวเรือน บานวิเวก 341 ครัวเรือน บานเกษตรใหม 312 ครัวเรือน และบานดอยนอย
พัฒนา 223 ครัวเรือน  
 
3.2  กลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ เลือกสุมจากประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ครัวเรือนละ 1 คน จํานวน 1,327 
ครัวเรือน (ที่มา: องคการบริหารสวนตําบลหนองหาร, 2551) จํานวน 5 หมูบาน คือหมูบานแมเตา
ไห บานหนองหารจํานวน บานวิเวก  บานเกษตรใหม และบานดอยนอยพัฒนา ผูวิจัยไดกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยการคํานวณจากสูตรของ Yamane ที่ระดับคาความเชื่อถือไดเทากับ .01(
วิเชียร เกตุสิงห, 2534)โดยใชการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) ไดจํานวนกลุม
ตัวอยางจํานวนอยางนอย 308 คน จากประชากร 1,327 ครัวเรือน และเมื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยางไดจํานวน 320 คน ซ่ึงมากกวาที่ไดกําหนดไว เพื่อ
ปองกันความผิดพลาดในการจัดเก็บขอมูล  
 
  
3.3  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อศึกษา ความรู และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่
เกิดจากถุงพลาสติก ของประชาชนตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมโดยผูวิจัยทําการ
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สรางเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล มี 2 ตัวแปร คือความรูเกี่ยวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก 
และพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไปของผูใหขอมูล ประกอบดวย อายุ เพศ และระดับ
การศึกษา 
             ตอนที่  2 แบบวัดความรูเกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก เปนแบบวัดความรูแบบ    
2 ตัวเลือก คือ “ใช” และ “ไมใช” จํานวน 20 ขอ                       

 ตอนที่  3 แบบวัดพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก ลักษณะรูปแบบมาตรา
สวนประมาณคา 3 ระดับ จํานวน 20 ขอ 
 
การสรางและการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 ในการสรางเครื่องมือวัดความรู และพฤติกรรมในการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติกผูวิจัย
ไดดําเนินการสรางเครื่องมือดวยตนเอง  ดังนี้ 
 1.  แบบสอบถามขอมูลท่ัวไป ผูวิจัยไดทําการสอบถามขอมูลแบบกรอกแบบสอบถาม 
ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา 

2.  แบบวัดความรูเก่ียวกับมลภาวะและผลจากมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก มีขั้นตอนการ
สรางดังนี้ 
 2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับตัวแปรตาง ๆ ที่ตองการวัด รวมทั้งศึกษาวิธีการ
สรางแบบวัด จากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

2.2 สรางขอคําถามสําหรับสรางเปนแบบวัดในลักษณะ 2 ตัวเลือก  ดังตัวอยาง 
 
ตัวอยาง  แบบวัดความรูเกี่ยวกับมลภาวะและผลจากมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก 

ความคิดเห็น 
ขอ ขอความ 

ใช ไมใช 
0 การเผาถุงพลาสติกจะทําใหโลกรอนขึ้น   

00 ถุงพลาสติกหากปลอยใหยอยสลายเองตามธรรมชาติจะใชเวลามากกวา 100 ป   

 
2.3 นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปทดลองใชเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือกับ

ประชาชนในอําเภอสันทรายที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 
2.4 นําแบบวัดที่ไดจากการทดลองมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยอาศัยวิธีการ

หาคา KR 20 โดยใชเกณฑการพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ Carrett   
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(อางใน ตาย เซี่ยงฉี,2526) ไดมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 
  คาความเชื่อม่ัน   ความหมาย 
  0.00 – 0.20   มีความเชื่อมั่นต่ํามากหรือไมมีเลย 
  0.21 – 0.40   มีความเชื่อมั่นต่ํา 
  0.41 – 0.70   มีความเชื่อมั่นปานกลาง 
  0.71 – 1.00   มีความเชื่อมั่นสูง 
 

 คาความเชื่อมั่นไดเทากับ 0.80 แสดงวาแบบวัดที่มีความเชื่อมั่นในระดับสูง  
 

เกณฑในการใหคะแนน 
การใหคะแนนแบบแบบวัดความรูเกี่ยวกับมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก มีเกณฑการให

คะแนนตามลําดับดังนี้ 
ขอความทางบวก  มีการตรวจใหคะแนนดังนี้ 
ใช   ใหคะแนน  1  คะแนน 
ไมใช   ใหคะแนน  0  คะแนน 
 
ขอความทางลบ  มีการตรวจใหคะแนนดังนี้ 
ใช   ใหคะแนน  0  คะแนน 
ไมใช   ใหคะแนน  1  คะแนน 

  

3.  แบบวัดพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก มีขั้นตอนการสรางดังนี้ 
 3.1   ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับตัวแปรตาง ๆ ที่ตองการวัด รวมทั้งศึกษา
วิธีการสรางแบบวัด จากเอกสาร ตํารา และผลงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

3.2  สรางขอคําถามสําหรับสรางเปนแบบวัดในลักษณะรูปแบบมาตราสวนประมาณ
คา 3 ระดับ ดังตัวอยาง 
 

ตัวอยาง  แบบวัดพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก   
การปฏิบัติ 

ขอ ขอความ 
ทุกคร้ัง บางครั้ง ไมเคยเลย 

1 
เมื่อตองซื้อของชิ้นเล็ก ๆ หลายช้ินทานจะนําของใสรวมกันใน
ถุงใบเดียว 

+   

2 ทานจะนําถุงพลาสติกใสของกลับมาใชอีกครั้ง +   
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3.3 นําขอคําถามที่สรางขึ้นไปทดลองใชเพื่อหาคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือกับ
ประชาชนในอําเภอสันทรายที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน 

3.4 นําแบบวัดที่ไดจากการทดลองมาหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัด โดยอาศัยวิธีการ
หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Cronbach’s alpha Coefficient) ของครอนบาค โดยใชเกณฑการพิจารณา
คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของ Carrett  (อางใน ตาย เซี่ยงฉี, 2526)  ไดแบบวัดที่มีความเชื่อมั่น 
ปานกลาง โดยมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.48 ซ่ึงอยูในระดับปานกลาง 

 
เกณฑในการใหคะแนน 
การใหคะแนนแบบแบบวัดพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก มีเกณฑการให

คะแนนตามลําดับดังนี้ 
ขอความทางบวก  มีการตรวจใหคะแนนดังนี้ 
ทุกครั้ง   ใหคะแนน  3  คะแนน 
บางครั้ง   ใหคะแนน  2  คะแนน 
ไมเคยเลย  ใหคะแนน  1  คะแนน 
 
ขอความทางลบ  มีการตรวจใหคะแนนดังนี้ 
ไมเคยเลย  ใหคะแนน  3  คะแนน 
บางครั้ง   ใหคะแนน  2  คะแนน 
ทุกครั้ง   ใหคะแนน  1  คะแนน 
 
การเก็บในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิเคราะหดวยการแจกแบบสอบถามดวย

ตนเอง แกกลุมตัวอยางที่เปนประชาชนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองหาร อําเภอสัน
ทราย จังหวัดเชียงใหม  เพื่อทําการตอบแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น 
3.4  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. คาเฉลี่ย มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

 
n
x

x i∑=  

เมื่อ   Xi คือ คะแนนของกลุมตัวอยาง 
          n คือ  จํานวนกลุมตัวอยาง 
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          x คือ  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
ที่มา วิเชียร เกตุสิงห. (2534) สถิติวิเคราะหสําหรับวิจัย.  
 
2.  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีสูตรการคํานวณดังนี้ 

               
1
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−

−
=
∑

n

xx
s i   

เมื่อ   Xi   คือ คะแนนของกลุมตัวอยาง 
          n     คือ  จํานวนกลุมตัวอยาง 
           x    คือ  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 
     s     คือ  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ที่มา วิเชียร เกตุสิงห. (2534) สถิติวิเคราะหสําหรับวิจัย.  
 
3.  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธเพียรสัน (Pearson product moment correlation) 
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 X = คะแนนของความรูของกลุมตัวอยาง 
 Y = คะแนนพฤติกรรมของกลุมตัวอยาง 
 N = จํานวนกลุมตัวอยาง  

r = คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 
ที่มา วิเชียร เกตุสิงห. (2534) สถิติวิเคราะหสําหรับวิจัย.  

 
 
 

4.  หาคุณภาพของแบบสอบถามโดยโดยการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา                         
(Alpha Coefficient) มีสูตรการคํานวณดังนี้ 
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   เมื่อ   k    คือ  จํานวนขอของแบบวัด 
    S2

i คือ ความแปรปรวนรายขอ 
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    S2
t คือ ความแปรปรวนทั้งฉบับ 

    α  คือ  คาสัมประสิทธแอลฟา  
ที่มา วิเชียร เกตุสิงห. (2534) สถิติวิเคราะหสําหรับวิจัย.  

 

  5.  การคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง โดยใชสูตร Yamane 

    2)(1 eN
Nn

+
=  

   เมื่อ N คือ ประชากรทั้งหมด 
    E คือ ความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดขึ้น (0.05) 
    n คือ  จํานวนกลุมตัวอยางที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ที่มา  วิเชียร เกตุสิงห. (2534) สถิติวิเคราะหสําหรับวิจัย.  
 

6. การคํานวณการทดสอบความแตกตางกันโดยสามารถเลือกใชสูตรการ
ทดสอบทีแบบ t-test independent 

 
   t   คือ คาความแตกตาง 

n 1    คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ 1 
   n 2    คือ จํานวนกลุมตัวอยางที่ 2 
   x   คือ  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 1 
   x   คือ  คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางที่ 2 
   s 1  คือ  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่1 
   s 2    คือ  คาความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที ่2 

ที่มา  วิเชียร เกตุสิงห. (2534) สถิติวิเคราะหสําหรับวิจัย. 
7.  การคํานวณการทดสอบสําหรับความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยา 

2 กลุมขึ้นไป โดยใชสูตร ANOVA (F-test)  
สูตร F = MSb

 

   MSw  
  โดยกําหนดให  F = คาสถิติที่ใชพิจารณาใน F-distribution 
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MSb  = ผลรวมกําลังสองเฉลี่ยระหวางกลุม  
    (Between Mean Square) 

 MSw  = ผลรวมกําลังสองเฉลี่ยภายในกลุม  
    (Within Mean Square) 

ที่มา  วิเชียร เกตุสิงห. (2534) สถิติวิเคราะหสําหรับวิจัย. 
 

เกณฑการพิจารณ 
ระดับความรูเก่ียวกับการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก 

15.50 – 20.00   อยูในระดับ มาก 
10.50 – 15.49   อยูในระดับ ปานกลาง 
  5.50 –  10.49   อยูในระดับ นอย 
  0.00 –   5.49   อยูในระดับ นอยมาก 

 
ระดับพฤติกรรมการลดมลภาวะที่เกิดจากถุงพลาสติก 

3.00 – 2.50   หมายถึง  มาก 
1.50 – 2.49   หมายถึง  ปานกลาง 
1.00 – 1.49   หมายถึง  นอย 

 
              คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ 
  0.71 – 0.90  ขึ้นไป หมายถึง   ระดับสูง 
  0.51 – 0.70  หมายถึง   ระดับปานกลาง 
  0.31 – 0.50  หมายถึง  ระดบันอย 
  0.00 – 0.30    หมายถึง  ระดบันอยมาก 
 อางอิง: เดนนิสและคณะ (E.H. Dennis and others. 1979: 85) 


