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วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
   การศึกษาผลกระทบตอคุณภาพชีวิตจากการกอสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพาน 
จังหวัดเชียงใหม – แมฮองสอน: กรณีศึกษาสถานีตนทางบานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง 
จังหวัดเชียงใหม ผูวิจัยใชแนวทาการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาถึงผลกระทบดานคุณภาพชีวิตและ
ความกังวลจากการกอสรางสถานีขนสงดวยระบบสายพาน เชียงใหม – แมฮองสอน ในหมูบานดง
ปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ทั้งนี้ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล  
 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 3.4 การเก็บขอมูล 
 3.5 การวิเคราะหขอมูล 
 
3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 
  การศึกษานี้ไดขอมูลจากแหลงขอมูล  2  ลักษณะ  คือ  ขอมูลปฐมภูมิและขอมูลทุติยิภูมิ  
ดังนี้ 
  3.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) คือขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามประชากรในพื้นที่
บานดงปาลัน ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม  
  3.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่อยูในรูปเอกสารบทความทางวิชาการ 
สถิติขอมูลของหนวยงานภาครัฐและเอกชนและวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการศึกษา ซ่ึงรวบรวมได
จากหนังสือและรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 3.2.1 ประชากร 
 การศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดประชากรในการศึกษา คือ กลุมประชาชนในพื้นที่บานดงปาลัน                
ตําบลขี้เหล็ก อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 185 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 705 คน  
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 3.2.3 กลุมตัวอยาง 
 ผูวิจัยการสุมตัวอยาง (Simple random) โดยการคํานวณหาขนาดกลุมตัวอยางใชตาราง 
Krejcie & Morgan (มนัส   สุวรรณ, 2550) ไดสรางตารางขนาดกลุมตัวอยางขึ้นมาเพื่อสามารถเลือก
ขนาดกลุมตัวอยางของงานวิจัยไปใช เมื่อเทียบกับตารางของ Krejcie & Morgan จากจํานวนของ
ประชากรหลังคาเรือนของบานดงปาลัน มี 185 หลังคาเรือน โดยใชผูแทนหลังคาเรือนละ 1 คน   
เมื่อเทียบกับตารางแลวจะไดจํานวนรกลุมตัวอยาง จํานวน 125 ราย โดยเปนผูที่บรรลุนิติภาวะและ
อาศัยอยูในพื้นที่บานดงปาลันในชวงเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูล 
 
 3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
  การศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย โดยแบบสอบถามจะ
แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก 
  ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จํานวน ตัวอยาง โดย
ลักษณะเปนแบบใหเลือกตอบ (Check list) และขอมูลเกี่ยวกับปจจัยเร่ือง เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพ อาชีพ รายได การนับถือศาสนา  
   ตอนที่ 2 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ไดแก การถือครองที่ดิน การใชประโยชนที่ดิน 
อาชีพ รายได สภาพความเปนอยูในระดับครัวเรือนและระดับหมูบาน 
  ตอนที่ 3 แบบสอบถามถึงระดับความกังวลอันเนื่องจากการดําเนินการสรางสถานีรถ
กระเชาลอยฟา ระหวางการดําเนินการกอสราง จํานวน 25 ขอ และภายหลังการกอสรางเสร็จสิ้น 
จํานวน 25 ขอ ซ่ึงผูวิจัยสรางขึ้นตามเกณฑตาง ๆ ที่ใชประเมินผลกระทบทางสังคม 
  การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือโดยการหาความเชื่อมั่น (Reliability) ใช
สูตร KR-21 ของ Kuder-Richardson Formular 21 
  การหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ ใชทดสอบกลุมประชาชนที่ไมใชกลุมเปาหมาย แต
อยูในสถานะและพื้นที่ที่ไมแตกตางกัน จํานวน 30 คน แบบทดสอบ จํานวน 25 ขอ ตอนที่ 3 
จํานวน 2 ชุด ซ่ึงทําขึ้นชุดที่ 1 ทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นดานความกังวลระหวางการกอสราง
สถานีตนทางกระเชาลอยฟา ไดใชความสัมพันธ KR-21 โดยใชสัมประสิทธิ์ ชุดที่ 1 ไดคา r = 
0.8923 และชุดที่ 2 ทดสอบเกี่ยวกับความคิดเห็นความกังวลหลังการกอสรางหรือระหวางการ
ดําเนินธุรกิจเปดบริการ ไดคา r = 0.763 แสดงวาแบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นสูง สามารถใชใน
การวิจัยในครั้งนี้ได 
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3.4 การเก็บขอมูล 
 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลความคิดเห็นถึงระดับ
ผลกระทบดานคุณภาพชีวิตและความกังวลตอโครงการขนสงดวยสายพานเชียงใหม – แมฮองสอน 
โดยทําการสุมตัวอยางจากประชากรในหมูบานจํานวน 125 คน โดยผูวิจัยไดขอความรวมมือจาก
ประชาชนบานดงปาลัน ไดรวมกับผูใหญบานดงปาลันนําไปใหประชาชนในหมูบานตอบ
แบบสอบถาม เปดโอกาสใหประชาชน บานดงปาลันแสดงความคิดเห็นเปนเวลา 1 สัปดาห หลังจาก
นั้นผูวิจัยไดไปเก็บรวบรวมขอมูล ผลปรากฏวาแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมาจํานวน 93 ชุด     
คิดเปนรอยละ 74.40 จึงไดทําการตรวจ สอบความสมบูรณของแบบสอบถามมีความสมบูรณ
ถูกตอง จึงไดนําหาความถี่ คาเฉลี่ย คารอยละ และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
3.5 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
 ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหโดยใชความถี่ รอยละและ
นําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 สภาพคุณภาพชีวิต วิเคราะหโดยใชความถี่ รอยละและนําเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 3 ระดับความเห็นในดานผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความกังวลในการ
กอสรางสถานีกระเชาลอยฟาวิเคราะหโดยใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)           
และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 สําหรับแบบสอบถามเกี่ยวกับความเห็นในดานผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและความกังวล 
ในการกอสรางสถานีกระเชาลอยฟาเปนคําถามแบบมาตราประมาณคา (Rating Scale) ซ่ึงไดกําหนด
หลักเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับและหลักเกณฑการแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ย ดังนี้  
 
      ระดับความกังวล                    คะแนน 
  มากที่สุด   5 
  มาก    4 
  ปานกลาง   3 
  นอย    2 
  นอยที่สุด   1 
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  คะแนนที่ไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย และแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ย โดยยึด
หลักเกณฑ ดังนี้ (บุญสง นิลแกว, 2541) 
 คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีความกังวลอยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายถึง มีความกังวลอยูในระดับนอย  
 คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายถึง มีความกังวลอยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายถึง มีความกังวลอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีความกังวลอยูในระดับมากที่สุด 
 


