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บทที ่3  
ระเบียบวธิีวจิัย 

 
การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงปริมาณ ด าเนินการเก็บข้อมูลจากผูพ้กัอาศยัในหมู่บ้านขวญัเวียง 

ระเบียบวธีิวจิยั แสดงตามล าดบั ดงัน้ี 
3.1 ขอ้มูลและแหล่งขอ้มูล 
3.2 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.4 วธีิการรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล และแปลผล 
   

3.1 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการสอบถามจากส านักงานนิติบุคคลหมู่บ้านขวญัเวียง              
และเทศบาลสันผกัหวาน รวมถึงการกรอกแบบสอบถามของผูท่ี้พกัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีง 

3.1.2 ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดจ้ากการศึกษาผ่านงานวิจยั เอกสาร การคน้ควา้รวบรวมแนวคิด
ทฤษฏี โดยท าการศึกษาผ่านหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ์ และเอกสารอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจน
สืบคน้ผา่นเวบ็ไซต ์

3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.2.1 ประชากร 
ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ หวัหนา้ครัวเรือนท่ีพกัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวียง 

จ านวน 550 คน (ส านกันิติบุคคลหมู่บา้นขวญัเวยีง, 2553) 
3.2.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ผูว้ิจยัไดก้ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่างจากตารางส าเร็จรูปของ Darwin Handel ท่ีค่า

ความเช่ือมัน่ร้อยละ 95 ไดก้ลุ่มตวัอย่างท่ีเหมาะสมท่ี 226 คน ใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบมีระบบ 
(Systematic random sampling) โดยการสุ่มกลุ่มตวัอยา่งหวัหนา้ครัวเรือนแรกแลว้เวน้ระยะห่าง 2 
ครัวเรือน เพื่อใหไ้ดต้วัอยา่งถดัไป ซ่ึงไดจ้ากการค านวณหาช่วงระยะห่างการสุ่มเพื่อเก็บขอ้มูล ดงัน้ี 
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  I   =   N/n  
   = 550/226 
   = 2.43   ประมาณ 2 ครัวเรือน 
 

3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 

3.3.1 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัได้ท าการศึกษาเอกสาท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนสืบคน้ผ่าน
เวบ็ไซต์เพื่อเป็นขอ้มูลในการให้ค  าจ  ากดัความ สร้างความเขา้ใจในเร่ืองท่ีท าการศึกษา เพื่อสร้าง
เคร่ืองมือ 

3.3.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในงานวิจยั ได้แก่ แบบสอบถามท่ีมีลักษณะเป็นแบบปลายปิด             
และปลายเปิดซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึน โดยให้ผูต้อบตรวจสอบรายการว่าเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และการ
เลือกว่าใช่ ไม่ใช่ รวมกบัการใช้มาตรวดัอนัดบัคุณภาพเพื่อสอบถามขอ้เท็จจริง และวดัค่าระดบั 
ตวัแปร โครงสร้างของแบบสอบถามออกเป็น 6 ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 ค  าถามเก่ียวกบัลกัษณะทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มตวัอยา่งซ่ึงเป็นปัจจยัส่วน
บุคคล ไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศึกษา ระยะเวลาท่ีอยูอ่าศยั จ  านวนสมาชิกในครัวเรือน ตลอดจนปัจจยั
ทางกายภาพและปัจจยัทางสังคม เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิด จ านวน 13 ขอ้ 

ตอนท่ี 2 ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารทัว่ไปโดยแบ่งเป็นขอ้ยอ่ยดงัน้ี 
1) ค  าถามเก่ียวกับการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารเร่ืองปัญหาขยะและความสนใจในการรับรู้

ขอ้มูลข่าวสาร สอบถามในประเด็นประสบการณ์การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารวา่ เคย/ไม่เคย รับขอ้มูล
ข่าวสารจากแหล่งต่างๆ และสอบถามในประเด็นความสนใจท่ีมีต่อขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งนั้น โดย
สอบถามวา่สนใจหรือไม่สนใจ จ านวน 4 ขอ้ 

2) ค  าถามเก่ียวกบัพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารในเร่ืองการจดัการขยะ เป็นค าถามแบบ
ปลายปิดโดยก าหนดให้เลือกความถ่ีในการรับขอ้มูลข่าวสาร และขอ้ค าถามเก่ียวกบัการรณรงค ์          
และการจดัการขยะมูลฝอยในหมู่บา้น จ านวน 6 ขอ้  

ตอนท่ี 3 ค  าถามเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน เป็นค าถามแบบปลายปิด
แบ่งเป็น สามหัวขอ้ใหญ่คือ การซ้ือสินคา้และผลิตภณัฑ์ การจดัการขยะก่อนน าไปทิ้ง การก าจดั
ขยะ ค าถามทั้งหมด 12 ขอ้โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี  

ปฏิบติัทุกคร้ัง หรือเกือบทุกคร้ัง   ใหค้ะแนน  2 
ปฏิบติัเป็นบางคร้ัง หรือนานๆคร้ัง  ใหค้ะแนน  1 
ไม่เคยปฏิบติั     ใหค้ะแนน  0 
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ตอนท่ี 4 ค  าถามเก่ียวกบัความรู้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยมีลกัษณะเป็นแบบปลายปิด 2 
ตวัเลือก คือใช่ และไม่ใช่ค าถามทั้งหมด 13 ขอ้โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 

ตอบใช่     ใหค้ะแนน   1 
ตอบไม่ใช่     ใหค้ะแนน  0 
ตอนท่ี 5 ค  าถามเร่ืองการเห็นคุณค่าเก่ียวกบัการจดัการขยะมูลฝอยเพื่อวดัความตระหนกั

ในการจดัการขยะมูลฝอย จ านวน 14 ขอ้ มีเกณฑใ์หค้ะแนน ดงัน้ี 
       ค าถามเชิงบวก      ค  าถามเชิงลบ 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนน   2   0  
ไม่แน่ใจ   ใหค้ะแนน  1   1 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  ใหค้ะแนน  0   2 
ตอนท่ี 6 ค าถามเก่ียวกบัความคิดเห็นท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างความตระหนกัอนัจะ

น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการจดัการขยะของผูพ้กัอาศยัในหมู่บา้นขวญัเวยีงมีลกัษณะเป็นแบบ
ค าถามปลายเปิด  
 

3.4 วธีิการรวบรวมข้อมูล 

ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเองพร้อมผูช่้วยนกัวิจยั ซ่ึงก่อนการเก็บขอ้มูลไดท้  าความ
เขา้ใจใหต้รงกนั เพื่อให้ไดค้  าตอบท่ีตรงประเด็นและเช่ือถือได ้จากนั้นจึงท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล
จากกลุ่มตัวอย่างหัวหน้าครัวเรือนเรียงตามล าดับบ้านเลขท่ี โดยสุ่มบ้านเลขท่ีหลังแรกก่อน                
แลว้เวน้ 2 ครัวเรือน เพื่อเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งต่อไปจนครบจ านวนท่ีก าหนด กรณีท่ีไม่พบหวัหนา้
ครัวเรือนหลงัใด จะท าการนดัหมายแลว้เก็บขอ้มูลใหค้รบถว้น  
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.5.1 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
ในการประมวลผลและการวเิคราะห์ขอ้มูลนั้น ไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

3.5.1.1 ขอ้มูลมีลกัษณะเป็นจ านวนท่ีนบัความถ่ีได ้ใชก้ารวเิคราะห์หาค่าร้อยละ  
3.5.1.2 ข้อมูลท่ีก าหนดการให้คะแนน วิเคราะห์ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน  
3.5.1.3 ขอ้มูลท่ีมีลกัษณะเป็นขอ้ความถอ้ยค า ไดใ้ช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหาในเชิง

อุปนยั 
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3.5.1.4 การทดสอบนยัส าคญัของปัจจยัท่ีมีผลต่อความตระหนกัในการจดัการขยะ
มูลฝอย ใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (2 –test) โดยก าหนดระดบันยัส าคญัในการทดสอบท่ีระดบั .05 

3.5.2 เกณฑ์ในการแปลผล 
3.5.2.1 ความรู้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอย 
1) การวดัผลรายขอ้ วิเคราะห์ดว้ยค่าร้อยละจ าแนกตามค าตอบถูก-ผดิ 
2) การประเมินผลความรู้เร่ืองการจดัการขยะมูลฝอยในภาพรวม ใช้แนวคิดการ

ประเมินผลความรู้แบบอิงกลุ่มโดยใช้ค่าเฉล่ียก าหนดจุดตดั (มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 
2545) ในการวิจยัน้ีจ  าแนกผลการประเมินเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มท่ีมีความรู้ระดบันอ้ยกวา่ค่าเฉล่ีย
ทั้งกลุ่ม และกลุ่มท่ีมีความรู้มากกวา่หรือเท่ากบัค่าเฉล่ียทั้งกลุ่ม ก แลว้แจงนบัความถ่ี หาค่าร้อยละ     

 
คะแนนดิบ ระดับความรู้การจัดการขยะมูลฝอย 

นอ้ยกวา่ค่าเฉล่ียทั้งกลุ่ม ระดบันอ้ย 
มากกวา่หรือเท่ากบัค่าเฉล่ียทั้งกลุ่ม ระดบัมาก 

 
3.5.2.2 การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือน และความตระหนกัในการจดัการขยะ 

มูลฝอย ไดก้ าหนดเกณฑ์ระดบัการแปลผล โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี (อจัฉรีย ์ จนัทลกัขณา, 
2542)   
 การหาค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยใชช่้วงค่าเฉล่ียช่วงละ 0.67 ซ่ึงค านวณจาก
สูตรหาความกวา้งของอตัรภาคชั้น (อจัฉรีย ์ จนัทลกัขณา, 2542) ดงัน้ี 
 

 
max

minmax
i  

  
โดย  i    หมายถึง  ความกวา้งของอตัรภาคชั้น 
 max หมายถึง  คะแนนสูงสุดในอตัรภาคชั้น 
 min หมายถึง  คะแนนต ่าสุดในอตัรภาคชั้น 

แทนค่าไดด้งัน้ี 
 

3

13
i  = 0.67 
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น าค่าอตัรภาคชั้นมาก าหนดช่วงวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 
1) การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 

ช่วงค่าเฉลีย่ ระดับการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
0.01-0.67 การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูใ่นระดบันอ้ย 
0.68-1.33 การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.34-2.00 การจดัการขยะมูลฝอยในครัวเรือนอยูใ่นระดบัมาก 

 

2) ความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน  
 

ช่วงค่าเฉลีย่ ระดับความตระหนักในการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน 
0.01-0.67 ความตระหนกัอยูใ่นระดบันอ้ย 
0.68-1.33 ความตระหนกัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.34-2.00 ความตระหนกัอยูใ่นระดบัมาก 

 


