
 
บทที ่3 

ระเบียบวธิีวจิัย 
 

 การศึกษาวิจยัเร่ือง “การจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ของนกัศึกษา ครู บุคลากร
ทางการศึกษา วิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่” มีองคป์ระกอบและไดด้ าเนินการตามระเบียบวิธีวิจยั 
ดงัน้ี 
3.1 ประชากร 

กลุ่มที่ 1 นกัศึกษาท่ีท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 3 องค์การของวิทยาลยั
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2554 จ านวน 21 คน ดงัน้ี (1) องคก์ารนกัธุรกิจในอนาคตแห่ง
ประเทศไทย 7 คน (2) องค์การนกัคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย 7 คน และ (3) 
องค์การช่างศิลปหัตถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย 7 คน เน่ืองจากนักศึกษาคณะกรรมการ
องคก์ารวชิาชีพเป็นผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกจากนกัศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่เพื่อเป็นตวัแทน
ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายในวิทยาลยัภายใตร้ะเบียบของวิทยาลยัอาชีวศึกษาและมีบทบาท
ส าคญัในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลยั เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียกบัปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจะ
เขา้ไปมีบทบาทในการจดัการองคค์วามรู้แก่นกัศึกษาคณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพเพื่อให้นกัศึกษา
เกิดแนวทางท่ีจะน ามาใชใ้นกระบวนการหาแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้
ภายในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ตามจุดประสงคท่ี์ผูว้จิยัตอ้งการศึกษา 

กลุ่มที่ 2 นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยู่ในวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่จากทุกสาขาวิชาและ
ระดบัชั้นปีซ่ึงมีทั้งหมด 3,260 คน 

กลุ่มที ่3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารและครู 
จ านวน 125 คน ประกอบด้วย (1) กลุ่มผูบ้ริหาร ได้แก่ ผูอ้  านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา รอง
ผูอ้  านวยการ 4 ฝ่าย รวม 5 คน และ (2) กลุ่มครู / อาจารย ์ไดแ้ก่ ขา้ราชการครู พนกังานราชการ ครู
อตัราจา้ง จ านวน 119 คน 

กลุ่มที่ 4 บุคลากรทางการศึกษา ไดแ้ก่ เจา้หน้าท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน นกัการภาร
โรง จ านวน 40 คน 
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3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีถูกเลือกมาเพื่อร่วมสนทนากลุ่มและระดมสมองในการเสนอ

แนวทางและความคาดหวงัในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ในวิทยาลยัอาชีวศึกษา
เชียงใหม่ กลุ่มตัวอย่างนี้ศึกษาจากกลุ่มประชากรซ่ึงเป็นคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 3 องคก์าร
ของวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่จ  านวน 21 คน 

กลุ่มที ่2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการส ารวจความคาดหวงัต่อการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใส
ท่ีใชแ้ลว้ ซ่ึงประกอบดว้ยนกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่จ  านวน 300 คน 
ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยเปิดตาราง Krejcie & Morgan ไดก้ลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 350 คน 
ผูว้ิจยัใช้วิธีการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างตามสะดวก (Convenient selection) จากนักศึกษาจากทุก
สาขาวิชาและระดบัชั้นปีซ่ึงมีทั้งหมด 3,260 คน ผลการแจกแบบสอบถามไป จ านวน 350 ชุด ได้
แบบสอบถามกลบัคืนมา 300 ชุด คิดเป็น 85.71% 

กลุ่มที ่3 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีเป็นผูบ้ริหารและครู 
จ านวน 125 คน ประกอบด้วย (1) กลุ่มผูบ้ริหาร ได้แก่ ผูอ้  านวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา รอง
ผูอ้  านวยการ 4 ฝ่าย รวม 5 คน และ (2) กลุ่มครู / อาจารยไ์ดแ้ก่ ขา้ราชการครู พนกังานราชการ ครู
อตัราจา้ง จ านวน 119 คน ผลการแจกแบบสอบถามไป จ านวน 125 ชุด ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา  
30 ชุด คิดเป็น 24.00% ประกอบดว้ยผูบ้ริหาร 4 คน และครู / อาจารย ์26 คน 

กลุ่มที่ 4 กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีศึกษาจากกลุ่มประชากรท่ีเป็นบุคลากรทาง
การศึกษา ไดแ้ก่ เจา้หนา้ท่ีสนบัสนุนการเรียนการสอน นกัการภารโรง จ านวน 40 คน ผลการแจก
แบบสอบถามไป จ านวน 40 ชุด ไดแ้บบสอบถามกลบัคืนมา 20 ชุด คิดเป็น 50.00% 

 
3.2 ข้อมูลและแหล่งข้อมูล 

3.4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ  
ในการศึกษาคร้ังน้ี ขอ้มูลปฐมภูมิ ได้แก่ แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใส              

ท่ีใช้แล้ว การมีส่วนร่วมในการสนทนากลุ่มของนักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ                 
ความคาดหวงัต่อการจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ของนกัเรียน นกัศึกษา ครู และบุคลากร
ทางการศึกษาวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ และปัญหาอุปสรรคในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติก
ใสท่ีใชแ้ลว้ 

3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ 
ในการศึกษาน้ี ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ บริบททั่วไปของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่              

จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
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3.3 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ไดแ้ก่ 
 3.3.1 แบบสอบถามความคาดหวงั ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะต่อการจดัการบรรจุ
ภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ในวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นแบบสอบถามท่ีไดจ้ากการระดม
สมองของนกัศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ประกอบดว้ย  ค าถามปลายปิด ก าหนดค าถาม
ค าตอบท่ีแน่นอน และค าถามปลายเปิดเพื่อใหอิ้สระในการตอบ แบ่งเน้ือหาเป็น 3 ส่วน ดงัน้ี  
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
ส่วนท่ี 2 ความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วของ

นักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ ของนักศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงใหม่ 

ส่วนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ของ
นกัศึกษา ครู และบุคลากรวทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่  

 
3.3.2 เคร่ืองบนัทึกเสียง/กลอ้งถ่ายรูป 

 
3.4 การสร้างเคร่ืองมือในการศึกษา 
 3.4.1 ผูว้จิยัคดัเลือกนกัศึกษาท่ีเป็นคณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพทั้ง 3 องคก์าร ปีการศึกษา 
2554 จ  านวน 21 คน ของวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ได้แก่ (1) องค์การนกัธุรกิจในอนาคต            
แห่งประเทศไทย จ านวน 7 คน (2) องคก์ารนกัคหกรรมศาสตร์ในอนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน 
7 คน และ (3) องคก์ารช่างศิลปหตัถกรรมในอนาคตแห่งประเทศไทย จ านวน 7 คน 
 3.4.2 ผูว้ิจยัใช้เทคนิคการฝึกอบรมให้ความรู้กบันักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ 
เพื่อให้เกิดองค์ความรู้เพื่อน าไปสู่แนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ โดยอบรม
ทั้งหมด 3 คร้ัง คร้ังละ 3 ชัว่โมง หวัขอ้การอบรม ดงัน้ี 

- ปัญหาขยะ จ านวน 3 ชัว่โมง  
- ขยะจากพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ ท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั จ านวน 3 ชัว่โมง  
- กรรมวธีิการจดัการขยะโดยทัว่ไป จ านวน 3 ชัว่โมง  

 3.4.3 กระบวนการกลุ่ม โดยใหน้กัศึกษาคณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพ ระดมสมอง เพื่อหา
แนวทางท่ีเหมาะสมในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้หลงัจากไดรั้บการฝึกอบรมจาก
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ผูว้จิยั โดยมีการใชก้ระบวนการกลุ่มเพื่อระดมสมองจ านวน 3คร้ัง เพื่อให้ไดแ้นวทางเหมะสมท่ีสุด
ในกาจดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 

3.4.4 นักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ เสนอแนวทางในการจดัการบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใช้แล้วภายหลังจากท่ีได้ท าการสนทนากลุ่มและระดมสมอง โดยสมาชิกร่วมกัน
คดัเลือกแนวทางท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปสู่ค าถามแบบสอบถามท่ีเป็นเคร่ืองมือในการวิจยั เร่ือง การ
จดัการบรรจุภณัฑพ์ลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 

3.4.5 น าขอ้มูลท่ีไดม้าสร้างเคร่ืองมือ แบบสอบถาม เร่ือง การจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติก
ใสท่ีใชแ้ลว้ น าเสนอ อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบและใหค้ าแนะน า 

3.4.6 น าเคร่ืองมือมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาแล้วเสนอให้
ผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบความถูกตอ้งเพื่อทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งทดสอบเคร่ืองมือ 

3.4.7 ทดลองใชแ้บบสอบถามกบักลุ่มตวัอยา่งเพื่อหาค่า Reliability Statistics   
 
3.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอนดงัน้ี 
 ขั้นตอนที ่1 ผูว้จิยัใหค้วามรู้เก่ียวกบัขยะมูลฝอย ขยะประเภทพลาสติก หลกัการจดัการขยะ
มูลฝอย การจดัการขยะประเภทพลาสติก แก่นกัศึกษาคณะกรรมการองคก์ารวิชาชีพโดยใชเ้ทคนิค
การฝึกอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 เก็บขอ้มูลจากนักศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางท่ี
เหมาะสมในการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แลว้ โดยเทคนิคการมีส่วนร่วมแบบสนทนา
กลุ่ม 
 ขั้นตอนที่ 3 ผูว้ิจยัน าแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้จากการสนทนา
กลุ่มโดยนกัศึกษาคณะกรรมการองค์การวิชาชีพมาสร้างเคร่ืองมือเพื่อประเมินความคาดหวงัและ
ปัญหา อุปสรรคในการจดัการบรรจุภณัฑป์ระเภทพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ 
 ขั้นตอนที่ 4 เป็นการเก็บรวบรวมขอ้มูลความคาดหวงัต่อแนวทางในการจดัการและปัญหา 
อุปสรรคต่อการจดัการบรรจุภณัฑ์อาหารและเคร่ืองด่ืมประเภทพลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้ โดยนกัเรียน 
นกัศึกษา ครูและบุคลกรทางการศึกษาโดยการใชแ้บบสอบถาม 
 ขั้นตอนที่ 5 ผูว้ิจยัน าข้อมูลท่ีรวบรวมได้มาวิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอข้อมูลโดยใช้
ค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิตแลว้เขียนรายงานการวิจยั และนอกจากน้ีผูว้ิจยัก็ไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ย
ตนเอง โดยศึกษาบริบททัว่ไปของวิทยาลยัและส ารวจขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัขยะและบรรจุภณัฑ์
พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้  



51 

3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้ค่าเฉล่ียมชัฌิมเลขคณิต ( X ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)                

ค่าร้อยละ โดยค าถามเก่ียวกบัความคาดหวงัต่อแนวทางการจดัการบรรจุภณัฑ์พลาสติกใสท่ีใชแ้ลว้
ของนกัศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา วทิยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ในแต่ละค าถามผูศึ้กษาใช้
เกณฑ์การแบ่งระดบัออกเป็น 5 ระดบั ตามเรตต้ิง สเกล (Rating scale) โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 
ดงัน้ี (ชูศรี วงศรั์ตนะ, 2546) 

 
5  หมายถึง  คาดหวงัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  คาดหวงัมาก 
3  หมายถึง  คาดหวงัปานกลาง 
2  หมายถึง  คาดหวงันอ้ย 
1  หมายถึง  คาดหวงันอ้ยท่ีสุด 

 คะแนนเฉล่ียท่ีไดน้ ามาแปลความหมาย ไดด้งัน้ี 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 4.50-5.00 หมายถึง  คาดหวงัมากท่ีสุด 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 3.50-4.49 หมายถึง  คาดหวงัมาก 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 2.50-3.49 หมายถึง  คาดหวงัปานกลาง 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.50-2.49 หมายถึง  คาดหวงันอ้ย 
 คะแนนเฉล่ียระหวา่ง 1.00-1.49 หมายถึง  คาดหวงันอ้ยท่ีสุด 

 
ในการศึกษาเร่ือง การจัดการบรรจุภัณฑ์พลาสติกใสท่ีใช้แล้วของนักศึกษา ครู และ

บุคลากรวิทยาลยัอาชีวศึกษาเชียงใหม่ ท าการศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2554 คือ ระหวา่ง
เดือนพฤษภาคม – เดือนกรกฎาคม 2554 


