
 
บทท่ี 3 

 
วิธีดําเนินการศึกษา 

 

การศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน
เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กําหนดใหมีการศึกษา 2 ดาน คือ การศึกษาเชิงปริมาณ โดยการใช
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ และเพื่อใหไดรายละเอียดท่ีสมบูรณ ผูศึกษาไดทําการศึกษา
เชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและการสังเกตแบบมีสวนรวม และจากการศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวของเปนเคร่ืองมือในการรวบรวมขอมูล เพื่อเปนการศึกษาปจจัยทางสังคมท่ีเกี่ยวของกับการ
จัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนบานใหมหมอกจาม 

 

3.1  ขอมูลและแหลงขอมูล               
การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ไดขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลง คือ 

ก. ขอมูลปฐมภูมิ ประกอบดวยขอมูลตาง ๆ ท่ีไดจากประชากรกลุมเปาหมาย  และ 
ผูใหขอมูลหลัก (Key Informants) ในหมูบาน ไดแกขอมูลตอไปนี้ 

1) ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก 
รายได จากแบบสอบถาม 

2) ขอมูลสภาพปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชน 
3)ขอมูลความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเจา

พอหลวงอุปถัมภ ๙ ไดจากแบบวัดความรูความเขาใจ 
4) ขอมูล การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอ

หลวงอุปถัมภ ๙ ไดจากการประเมินการมีสวนรวม 
5) ขอมูล  ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการมีสวนรวมในการจัดการ

ส่ิงแวดลอมของชุมชนไดจากแบบสอบถามและการสัมภาษณเชิงลึก 
ข. ขอมูลทุติยภูมิ คือขอมูลเสริมประกอบการศึกษา หรือขอมูลอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของไดแก  

แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ขอมูลเกี่ยวกับประชากร และขอมูลอ่ืน ๆ                      
ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงไดจากหนวยงานตาง ๆ ประกอบดวย 
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- เอกสาร ส่ิงพิมพ สถิติตาง ๆ ของหมูบาน ประวัติหมูบาน จากท่ีวาการอําเภอ            
ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล และหนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จากส่ือออนไลนทาง
อินเตอรเน็ต เปนตน 

- วิทยานิพนธ งานวิจัยและตําราตาง ๆ ซ่ึงไดมาจาก สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ขอมูลประชากรในพื้นท่ีไดจากท่ีวาการอําเภอแมอาย                        
 
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2.1 ประชากร ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ไดแกประชากรท่ีอยูในพื้นท่ีชุมชนบาน
ใหมหมอกจาม หมู 8 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัดเชียงใหม จํานวน 515 ครัวเรือน 

3.2.2 กลุมตัวอยางแบงเปน 2 กลุมไดแก 
 ก. ผูใหขอมูลหลัก ขอมูลหลัก (Key Informants) โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง มีการเลือก
ดังนี้ คือ ผูท่ีเปนผูนําท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการซ่ึงรู และมีสวนเขามาเกี่ยวของกับ 
การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชนบานใหมหมอกจาม ประกอบดวย ผูนําชุมชน ผูใหญบาน 
ผูชวยผูใหญบาน หัวหนาเขต ผูบริหาร ครู นักเรียน พระสงฆ สมาชิก องคการบริหารสวน
ตําบล ผูอาวุโส มัคทายก ปราชญทองถ่ิน จํานวน 10 ตัวอยาง เพื่อสอบถามขอมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ปญหาส่ิงแวดลอม การจัดการส่ิงแวดลอมดานทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากรมนุษย 
และอ่ืน ๆ 
 ข .  สมาชิกในชุมชน  โดยเ ลือกจากหัวหนาครัว เ รือนหรือ  ตัวแทนเ พ่ือตอบ
แบบสอบถามขอมูลความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียน
เจาพอหลวง อุปถัมภ ๙ ขอมูล การมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและ
โรงเรียน ขอมูล ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 
ครัวเรือนละ 1 คน จากบานใหมหมอกจามหมู 8 ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จํานวน 515 
ครัวเรือน ขนาดของกลุมตัวอยางจากตัวแทนครัวเรือน จํานวน 210 ครัวเรือน โดยแยก
ออกเปน 2 กลุมตัวอยางคือ 1) ตัวแทนจากโรงเรียนจํานวน 50 คน โดยใชวิธีเลือกแบบ
เจาะจงจากครูผูสอน คณะกรรมการนักเรียน ตัวแทนแตละช้ันเรียน 2) ตัวแทนครัวเรือนใช 
การสุมเลขท่ีบานอยางเปนระบบ โดยเลือกเลขท่ี บานหลังเวนหลัง โดยเริ่มจากบานเลขท่ี 
1-3-5-7-9 ไปจนครบชุมชน 160 ครัวเรือนคํานวณ โดยใชสูตร ทาโร  ยามาเน (อางในพวง
รัตน ทวีรัตน, 2538) กําหนดคาความคลาดเคล่ือนในการสุมตัวอยางเทากับ 0.05 คํานวณได
จากสูตร 
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                                                        N 

                                  n  =    _________________ 
                                                   1 +  N ( e ) 2           

เม่ือ e คื ความคลาดเคล่ือนของกลุมตัวอยางในการศึกษาคร้ังนี้ 
N คือ จํานวนประชากรท้ังหมด ซ่ึงไดแกจํานวนครัวเรือนของบานใหมหมอกจาม              

ตําบลทาตอน ท้ังหมด = 515 ครัวเรือน 
n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง จากการคํานวณตามสูตรไดกลุมตัวอยาง จํานวน 

210 ครัวเรือน 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  

1. การสัมภาษณแบงเปน 2 สวน  
ก.) การสัมภาษณโดยใชแบบสอบถาม 

1) ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับเร่ืองของ เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก 
รายได 
2) ขอมูลเกี่ยวกับบทบาทของผูบริหาร ผูนําชุมชน ตัวแทนองคการบริหารสวน
ตําบล ครัวเรือนในการมีสวนรวมดานการกําหนดนโยบาย การพัฒนา การ
ปรับปรุงสภาพแวดลอม      
3).ขอมูลประเมินความรูความเขาใจในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและ
โรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ไดจากแบบวัดความรูความเขาใจใชแบบประเมิน 
ถูก/ผิด  
4) ขอมูลประเมินการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียน
เจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ ในเร่ืองของ การมีสวนรวมการวางแผน รวมคิด รวมปฏิบัติ
กิจกรรม แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค ในจัดการส่ิงแวดลอม โดยการแบงกลุม
แปรผลของคาเฉล่ียท่ีกลุมตัวอยางใหความเห็น ตามปจจัยตาง ๆ  
โดยใชคะแนนจากมาตราสวนประเมินคาของ(Rating Scale) ดังนี้ 

แบงระดับคะแนนออกเปน 5 ระดับ ในแตละขอ โดยพิจารณาการแบง   
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติมากท่ีสุดใหคะแนน  5  คะแนน 
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติมากใหคะแนน  4  คะแนน 
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัติปานกลางท่ีสุดใหคะแนน 3  คะแนน 
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัตินอยใหคะแนน  2  คะแนน 
ระดับการมีสวนรวมในการปฏิบัตินอยท่ีสุดใหคะแนน  1  คะแนน               
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ข.) การสัมภาษณเชิงลึก (Depth Interview) ใชเก็บขอมูลกับ ผูนําชุมชน ผูบริหาร ครู 
ตัวแทนองคกร อบต. 
- ขอมูลจากปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 
- ขอมูลปญหาส่ิงแวดลอมในชุมชน (ขยะ น้ําขาดแคลน หมอกควัน) 
- ขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ (ปาไม แหลงน้ํา) 

 - ขอมูลทรัพยากรมนุษย (ปญหาวัยรุน ปญหายาเสพติด) การจัดการส่ิงแวดลอม  
- ขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็น ผูใหญบานผูนําชุมชน ผูบริหาร ครู ตัวแทนครัวเรือนเกี่ยวกับ 
ปญหาแนวทางการดําเนินงาน การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม  

 
2. การตอบแบบสอบถาม ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได 
ตําแหนงหนาท่ีในชุมชน รายไดเฉล่ียตอเดือน 

สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 
ในชีวิตประจําวัน  

สวนท่ี 3 กิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอม แบบ
ประเมินเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมแบบสอบถามแต
ละตอนจะมีท้ังลักษณะท่ีเปนคําถามปดและคําถามเปด เพื่อสอบถามเนื้อหาตามความจําเปนขอมูล
ประเมินการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙   
ในเร่ืองของ การมีสวนรวมการวางแผน รวมคิด รวมปฏิบัติกิจกรรม แนวทางแกไขปญหาอุปสรรค 
ในจัดการส่ิงแวดลอม  

สวนท่ี 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและส่ิงแวดลอมของชุมชน เร่ือง ขยะ หมอก 
ควัน ปาไม น้ํา ปญหาเยาวชน การรับรูขาวสารเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอม การไดรับการสนับสนุน
จากหนวยงานที่เกี่ยวของของชุมชนบานใหมหมอกจาม ตําบลทาตอน อําเภอแมอาย จังหวัด
เชียงใหม   
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3.4 การประมวลผลขอมูลและวิเคราะหขอมูล 
       การวิเคราะหขอมูล ดําเนินการดังนี ้

1. ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ตําแหนง
หนาท่ีในชุมชน รายไดเฉล่ียตอเดือน ขอมูลพื้นฐาน ของกลุมตัวอยางวิเคราะหดวยสถิติอยางงาย   

2. แบบสอบถามเกี่ยวกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน              
ในชีวิตประจําวัน เพื่อการวัดระดับความรูความเขาใจจากกลุมตัวอยางของหมูบานใหมหมอกจาม 
เปนการตอบถูกหรือผิด โดยมีเกณฑการใหคะแนนในแตละสวนตามท่ีกําหนดไว ตอบถูก ให 1 
คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน โดยการสรุป และวิเคราะหเปรียบเทียบการศึกษาคร้ังนี้ครอบคลุม
ประเด็นของความรูความเขาใจ เร่ือง การจัดการดานขยะ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเร่ืองของปา
ไม น้ํา ดานส่ิงแวดลอมเร่ืองหมอกควัน และทรัพยากรมนุษย 

 
มีการระดับความรูความเขาใจ มีการแบงเปน 3 ระดับ คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน ท่ีนํามาใชในชีวิตประจํา 
 

     ระดับ                  คะแนน 

ความรูมาก    15-20  คะแนน 

ความรูปานกลาง    8-14  คะแนน 

ความรูนอย      0-7  คะแนน 

 

3. แบบสอบถามเกี่ยวกับกิจกรรมการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม แบบประเมินเกี่ยวกับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอม
แบบสอบถามแตละตอน จะมีท้ังลักษณะท่ีเปนคําถามปด เพื่อสอบถามเนื้อหาตามความจําเปน
ขอมูลประเมินการมีสวนรวมในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนเจาพอหลวงอุปถัมภ ๙ 
ในเร่ือง กระบวนการมีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินการส่ิงแวดลอม การ
ติดตามผลในการจัดการส่ิงแวดลอม แบงเปน 5 ระดับ การศึกษาไดกําหนดเกณฑแปลผลคาเฉล่ีย
ของปจจัยท่ีสําคัญโดยแบงกลุมตามน้ําหนักคะแนน 5 ระดับ 
 สําหรับแบบสอบถามเปนคําถามแบบมาตราประมาณคา (Rating scale) ซ่ึงไดกําหนด
หลักเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับและหลักเกณฑการแปลความหมายของระดับคาเฉล่ีย ดังนี้  
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มากท่ีสุด  คะแนน  5 
มาก    คะแนน   4 
ปานกลาง  คะแนน  3 
นอย    คะแนน  2 
นอยท่ีสุด  คะแนน  1 
 

เกณฑท่ีใชในการแปลผลคามัชฌิมเลขคณิตใชชวงคาเฉล่ียชวงละ 0.80 ซ่ึงคํานวณจากสูตร
หาความกวางของอันตรภาคช้ัน ดังนี้ (อัจฉรีย  จันทลักขณา, 2542) 
  i  =   
 
 
 โดย         i     หมายถึง  ความกวางของอันตรภาคช้ัน 

max หมายถึง  คะแนนสูงสุดในอันตรภาคช้ัน 
min หมายถึง  คะแนนตํ่าสุดในอันตรภาคช้ัน 

 
 การกําหนดคาคะแนนในแบบสอบถาม มีคาสูงสุดเปน 3 คะแนน และคาตํ่าสุดเปน 0 
คะแนน ดังนั้น ชวงความกวางของอันตรภาคช้ัน จึงคํานวณไดจาก 
 
  i   =                         =   0.80 
 
 คะแนนท่ีไดจะนํามาวิเคราะหหาคาเฉล่ีย และแปลความหมายของระดับคาเฉลี่ย โดยยึด
หลักเกณฑ ดังนี้ 
 คาเฉล่ีย 1.00-1.80 หมายถึง อยูในระดับนอยท่ีสุด  
 คาเฉล่ีย 1.81-2.60 หมายถึง อยูในระดับนอย  
 คาเฉล่ีย 2.61-3.40 หมายถึง อยูในระดับปานกลาง 
  คาเฉล่ีย 3.41-4.20 หมายถึง อยูในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 4.21-5.00 หมายถึง อยูในระดับมากท่ีสุด 
 
 

     5 – 1 
        5 

max – min 
max 
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ตาราง3.1 คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามในการจัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 
แบบวัดความเช่ือม่ัน คาความเช่ือม่ัน จํานวนขอในแบบวัด 

1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม .5106 20 
2.กระบวนการมีสวนรวมในการวางแผน .6516 5 
3.การมีสวนรวมในการดําเนินการส่ิงแวดลอม .7091 21 
4. การติดตามผลในการจัดการส่ิงแวดลอม .8197 7 
5. ปญหาอุปสรรคการมีสวนรวมกับกิจกรรม .9723 7 

 

4. วิเคราะหหาคาเฉล่ีย (
−

x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ความแตกตางระหวางตัวแปร   
t-test ของความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการส่ิงแวดลอม กับการมีสวนรวมของชุมชน และคา
สหสัมพันธ ของการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการส่ิงแวดลอมเร่ือง กระบวนการ
มีสวนรวมในการวางแผน การมีสวนรวมในการดําเนินการส่ิงแวดลอม การติดตามผลในการจัดการ
ส่ิงแวดลอม และปญหาอุปสรรคการมีสวนรวมกับกิจกรรม 

5. แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปญหาและส่ิงแวดลอมของชุมชน เร่ือง ขยะ หมอก ควัน ปา
ไม น้ํา และ ปญหาเยาวชน ของชุมชนบานใหมหมอกจาม ตําบลทาตอน อําเภอ แมอาย จังหวัด
เชียงใหม การวิเคราะหสถิติอยางงาย โดยการหาคาเฉล่ียของกลุมตัวอยาง 

6. การวิเคราะหเนื้อหาจากกลุมผูใหขอมูลหลัก และจากกลุมท่ีเสนอปญหา อุปสรรคในการ
จัดการส่ิงแวดลอมของชุมชน 

 
  
 
 


