
 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา
เขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนการวิจัยเชิงสํารวจ กําหนดใหมี
การศึกษา 2 ดาน คือ การศึกษาเชิงปริมาณ โดยการใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณและ
เพื่อใหไดรายละเอียดท่ีสมบูรณ ผูศึกษาไดทําการศึกษาเชิงคุณภาพ โดยวิธีการสัมภาษณเชิงลึกและ
การสังเกตแบบมีสวนรวมและจากการศึกษาเอกสารท่ีเกี่ยวของเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล 
เพื่อเปนการศึกษาความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา และเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาจาก
การดําเนินกิจกรรมโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา ของเขตเทศบาลเมืองแมโจ   

3.1 ขอมูลและแหลงขอมูล 
การศึกษาวิจัยเร่ืองนี้ไดขอมูลจากแหลงขอมูล 2 แหลงคือ 
1.  ขอมูลปฐมภูมิประกอบดวยขอมูลตางๆ ท่ีไดจากประชาชนกลุมเปาหมายและผูใหขอมูล

หลัก (Key Informants) ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ไดแกขอมูล
ตอไปนี้ 

1.1)  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง
หนาท่ี และอาชีพ  

1.2)  ขอมูลการรับรูขาวสารดานความรูความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
และโครงการลดโลกรอนดวยมือเราของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

1.3)  ขอมูลความรูความเขาใจในดานความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับภาวะโลก
รอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือเราของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

1.4)  ขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา เขตเทศบาล
เมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 

1.5)  ขอมูลขอเสนอแนะในการมีสวนรวมของประชาชนตามโครงการลดโลกรอนดวยมือ
เรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
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2.ขอมูลทุติยภูมิ คือขอมูลเสริมประกอบการศึกษา หรือขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของไดแก  
แนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ขอมูลเกี่ยวกับประชากร และขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ ซ่ึงได

จากหนวยงานตางๆ ประกอบดวย 
-  เอกสาร  ส่ิงพิมพ  ประวัติเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมและ

หนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน จากส่ือออนไลนทางอินเตอรเน็ต เปนตน 
-  วิทยานิพนธ งานวิจัยและตําราตางๆ ซ่ึงไดมาจาก สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ขอมูลประชากรในพ้ืนที่ไดจากเทศบาลเมืองแมโจ   
 
3.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  ศึกษาครัวเรือนในเขตพื้นท่ีเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 
ซ่ึงประกอบดวย 3 ตําบล ไดแก ตําบลหนองหาร จํานวน 6,693 ครัวเรือน ตําบลหนองจอม จํานวน 
597 ครัวเรือน และตําบลปาไผ จํานวน 1,438 ครัวเรือน รวมท้ัง 3 เขต จํานวน 8,728 ครัวเรือน 
(สํานักบริหารการทะเบียนเทศบาลเมืองแมโจ ณ เดือน ธันวาคม 2552) 
 กลุมตัวอยาง คํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางจากจํานวนครัวเรือนท้ังหมดประชาชนท่ีอยู
ในเทศบาลเมืองแมโจ จํานวน 8,728 ครัวเรือน เพื่อความเหมาะสมผูวิจัยจึงใชตารางสําเร็จรูปของ 
Taro yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95  ดังนี้ 
  n = N / (1 + Ne2) 
   เม่ือ     e   = ความคลาดเคล่ือนของการสุมตัวอยางซ่ึงในท่ีนี้กําหนดใหเทากับ  
    5  เปอรเซ็นต 
  N = จํานวนครัวเรือนท้ังหมด 
  n = จํานวนครัวเรือนตัวอยาง 
ดังนั้น  ขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสม    = 8,728/ (1 + 8,728 (0.05)2) 

     = 382.05 
ในการศึกษาคร้ังนี้ใชกลุมตัวอยาง  = 382   ครัวเรือน 

จากขนาดของกลุมตัวอยางจํานวนครัวเรือนท้ังหมด ผูวิจัยไดใชวิธีการสุมตัวแทนของกลุม
ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตเทศบาลเมืองแมโจ แบบบังเอิญ (Accidental sampling) 
 
 
 
 



 33

 ดังนั้น สามารถแสดงจํานวนประชาชนและกลุมตัวอยางไดดังนี้ 
ตาราง 3.1 แสดงจํานวนครัวเรือนและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
 

ตําบล จํานวนกลุมตวัอยาง 
ตําบลหนองหาร 296 
ตําบลหนองจอม 34 
ตําบลปาไผ 52 

รวม 382 
  
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ซ่ึงครอบคลุมสอดคลองกับเนื้อหา
และวัตถุประสงค โดยแบงออกเปน 5 ตอนดังนี้ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลพื้นฐานของประชาชนกลุมตัวอยาง ประกอบดวย เพศ อายุ การศึกษา   
อาชีพ การเปนสมาชิกของกลุมตางๆ ทางสังคม เปนคําถามปลายปดใหเลือกตอบคําตอบเดียวจาก
ตัวเลือกท่ีกําหนดให  

ตอนท่ี 2 การรับรูขาวสาร เปนการวัดการไดรับขอมูลขาวสารของประชาชนเก่ียวกับการลด
ภาวะโลกรอนและโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 

ตอนท่ี 3 ขอมูลความรูความเขาใจของประชาชนเก่ียวกับภาวะโลกรอน และโครงการลด
โลกรอนดวยมือเรา ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เปนคําถามปลายปด 
การตอบคําถามโดยใหตอบวาถูกหรือผิด และเลือกตอบ 1 คําตอบเทานั้น โดยรวมคะแนนท้ังหมด
ถูกตอง 20 คะแนน ซ่ึงแบงระดับความรู ความเขาใจดังนี้ 

0 – 7    คะแนน หมายถึง  ระดับความรูนอย 
8 – 15  คะแนน หมายถึง  ระดับความรูปานกลาง 
16 – 20 คะแนน หมายถึง  ระดับความรูมาก 

ตอนท่ี 4 ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการดําเนินโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา
ของเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชน ใชแบบ
ประเมินจํานวน 16 ขอ การตอบคําถามใหเลือกตอบ 1 คําตอบเทานั้น โดยใชประเมินคาของคําถาม
เปน 5 ระดับ คือ มีสวนรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย และนอยท่ีสุด โดยมีเกณฑ
การใหคาคะแนนดังนี้ 
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หลักเกณฑการใหคะแนน 
   มากท่ีสุด  ใหคะแนนเทากับ 5 คะแนน 
   มาก   ใหคะแนนเทากับ 4 คะแนน 
   ปานกลาง  ใหคะแนนเทากับ 3 คะแนน 
   นอย   ใหคะแนนเทากับ 2 คะแนน 
   นอยท่ีสุด  ใหคะแนนเทากับ 1 คะแนน 
 ในการแปลความหมายของคะแนน ใชคะแนนเฉล่ียของกลุมตัวอยางเปนเกณฑ ผูวิจัยใช
หลักเกณฑในการแปลผล โดยใชสูตรคํานวณคาพิสัยตามชวงช้ันดังนี้ (สุวิมล  ติรกานนท, 2548:56) 
 
 จํานวนคะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด   = 5 – 1   = 0.80 
                 จํานวนชวงช้ัน           5 
 
   ชวงคะแนน  4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับมากท่ีสุด 
   ชวงคะแนน  3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับมาก  
   ชวงคะแนน  2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง 
   ชวงคะแนน  1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับนอย 
   ชวงคะแนน  1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับนอยท่ีสุด 

โดยแบงออกเปน 4 ดาน คือ 
1. ดานการคนปญหาและสาเหตุ 
2. ดานการตัดสินใจ 
3. ดานการวางแผนและดําเนินงาน 
4. ดานการติดตามและประเมินผล 
ตอนท่ี 5 แบบสัมภาษณปลายเปด ในประเด็นปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะเกี่ยวกับ

การดําเนินโครงการลดภาวะโลกรอนดวยมือเรา 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4.1 ข้ันตอนในการสรางเคร่ืองมือเพื่อเก็บขอมูล ผูวิจัย ดําเนินการตามข้ันตอน คือ 

1.  ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จากตํารา เอกสารและผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
2.  รวบรวมขอมูลและประมวลขอมูลท่ีศึกษาแลวนํามาเปนกรอบแนวคิดและใช

เปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม 
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3.  สรางแบบสอบถามใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดและวัตถุประสงคการวิจัย 
และสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด โดยใหตอบคําถามท่ีกําหนดไว 

4.  นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ใหอาจารยท่ีปรึกษาไดตรวจสอบแลวนํามาปรับแก 
5.  นําเคร่ืองมือไปทดสอบกับกลุมตัวอยาง 
6.  ทําการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางท้ังหมด 

3.4.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน
ตอไปนี้ 

1.   ผูวิจัยเดินทางไปพื้นท่ีเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 
2.   ติดตอขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลกับผูท่ีมีสวนท่ีเกี่ยวของ ไดแก 

ผูนําชุมชน กลุมแมบาน อาสาสมัครสาธารณสุข ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม 

3.   ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม ซ่ึงผูวิจัยไดติดตอ
ประสานงานกับผูนําชุมชน ใหประสานอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 

4.  รวบรวมขอมูลท่ีไดและทําการประมวลผลตามสภาพจริงและวัตถุประสงคท่ี
กําหนดไว 

3.5 การประมวลผลขอมูลและการวิเคราะหขอมูล   
            หลังจากเก็บรวบรวมขอมูลในกลุมประชากรตัวอยางเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 

1.ตรวจสอบความครบถวน ความถูกตองสมบูรณของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถาม กรณีมี
การตกหลน และหรือตอบไมครบถวนตามขอคําถาม ก็ดําเนินการเก็บขอมูลเพิ่มเติม  

2.นําขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดมาแยกแยะ และจัดกลุมเขาดวยกัน แลวนํามาลงรหัสหรือลง
ลําดับ เลขท่ี เพื่อเตรียมการบันทึกและประมวลผลดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิเคราะหทาง
สังคมศาสตร และนําเสนอในรูปตาราง 

ในการทําวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยทําการหาคาตางๆ ดังนี้ 
   2.1) วิเคราะหขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา   
ตําแหนงหนาท่ีในชุมชน อาชีพและการรับรูขาวสาร โดยใชสถิติพรรณนาประกอบดวย ความถ่ีและ
รอยละ  
   2.2) วิเคราะหขอมูลการประเมินความรู ความเขาใจ โดยใชสถิติพรรณนา
ประกอบดวย ความถ่ีและรอยละ 
   2.3) การวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเรา 
ในเขตเทศบาลเมืองแมโจ โดยใชสถิติพรรณนา การคาเฉล่ีย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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   2.4) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ใชการ
วิเคราะหเนื้อหา  
   2.5) การวิเคราะหทบสอบสมมติฐานเกี่ยวกับความสัมพันธของปจจัยพื้นฐานท่ีมี
ผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในโครงการลดโลกรอนดวยมือเราโดยใชการเปรียบเทียบ
คาเฉล่ีย (T-test) คาไคสแควร (Chi-square) และการแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ซ่ึงคา
นัยสําคัญทางสถิติท่ีใชในการวิเคราะหกําหนดไวท่ีระดับ 0.05  

3.นําขอมูลเชิงคุณภาพท่ีเก็บรวบรวมได มาจัดเปนหมวดหมู วิเคราะห แลวนํามาเขียนเปน
รายงานเชิงพรรณนา 

4.ในสวนของคําอธิบายผูวิจัย นําขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก การสังเกตจาก
เอกสารทางวิชาการ มาชวยในการอธิบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


