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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research)  ทําการเก็บรวบรวมขอมูล 

โดยใชแบบสอบถาม เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร   

ชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัย ดังรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้

  3.1  ประชากร

  3.2  กลุมตัวอยาง

3.3  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล

3.5 การวิเคราะหขอมูล

3.1 ประชากร

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้  คือ ชาวประมงพื้นบานหรือคูสมรสหรือสมาชิกที่เปน 

ตัวแทนใหขอมูลของครัวเรือนไดมีอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป ครัวเรือนละ 1 คน ซึ่งอาศัยในพื้นที่ชายฝง 

บริเวณปากแมน้ําบางปะกงและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เปนระยะเวลาไมต่ํากวา 1 ป ไดแก        

เขตอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี          

โดยจังหวัดฉะเชิงเทราเลือกเฉพาะตําบลที่ประชาชนประกอบอาชีพการประมงพื้นบาน ซึ่งไดแก 

ตําบลสองคลอง ตําบลบางปะกง และตําบลทาขาม  ซึ่งแตละตําบลเลือกหมูบานที่มีครัวเรือนของ

ชาวประมงพื้นบาน โดยตําบลสองคลอง ประกอบดวยหมูที่ 2 และ 3 ตําบลบางปะกง        

ประกอบดวยหมูที่ 8, 9, 10 และ 11 ตําบลทาขาม ประกอบดวยหมูที่ 1 และ 2 ตําบลคลองตําหรุ 

ประกอบดวยหมูที่ 4 และ 6 โดยตําบลในพื้นที่ศึกษาดังกลาวมีจํานวนครัวเรือนที่เปนชาวประมง

พื้นบานทั้งสิ้น 773 ครัวเรือน ซึ่งรายละเอียดของขอมูลศึกษาจาก สวนการปกครอง  ที่วาการ

อําเภอบางปะกง, ฝายทะเบียนเรือ สํานักงานการขนสงทางน้ําที่ 6 (ฉะเชิงเทรา),สํานักงานประมง

อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และองคการบริหารสวนตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี  ดังปรากฏในตาราง 2
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ตาราง 2    จํานวนครัวเรือนของชาวประมงพื้นบานที่ตั้งอยูในพื้นที่ชายฝง บริเวณปากแมน้ํา

   บางปะกง

อําเภอ ตําบล หมูที่ ชื่อหมูบาน จํานวนครัวเรือน

ทั้งหมด

(ครัวเรือน)

จํานวนครัวเรือน

ที่เปนชาวประมงพื้นบาน

(ครัวเรือน)

บางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

สองคลอง 2

3

บานคลองเจริญวัย

บานแสมขาว

250

316

51

111

บางปะกง 8

9

10

11

บานหนาวัดกลาง

บานคลองยายเมย

บานลาง

บานสามแยกนอก

277

264

370

319

73

90

131

127

ทาขาม 1

2

บานทาขาม

บานทาขาม

102

147

27

30

เมือง

จังหวัดชลบุรี

คลองตําหรุ 4

6

บานกลาง

บานปากคลอง

328

73

113

20

รวมทั้งหมด 2,446 773

3.2   กลุมตัวอยาง

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ชาวประมงพื้นบานซึ่งอาศัยในพื้นที่ชายฝง 

บริเวณปากแมน้ําบางปะกงและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เปนระยะเวลาไมต่ํากวา 1 ป ไดแก        

เขตอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดย

จังหวัดฉะเชิงเทรากําหนดเฉพาะตําบลที่ประชาชนประกอบอาชีพการประมงพื้นบาน ซึ่งไดแก 
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ตําบลสองคลอง ตําบลบางปะกง และตําบลทาขาม จํานวน 192 ครัวเรือน และบริเวณพื้นที่      

เกี่ยวเนื่อง ไดแก ตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จํานวน 40 ครัวเรือน ซึ่งแตละตําบล

กําหนดหมูบานที่มีครัวเรือนของชาวประมงพื้นบาน นําขอมูลของชาวประมงพื้นบานที่เปน      

ประชากรที่ไดมากําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางสําเร็จตามสูตรของ Robert 

V.Krejcie และ Earyle W.Morgan  (เพ็ญแข  แสงแกว.  2538 : 63-64) ไดจํานวนชาวประมง     

พื้นบานที่เปนกลุมตัวอยาง จํานวน  232   ครัวเรือน 

จากนั้นกําหนดจํานวนครัวเรือนตัวอยางของแตละตําบลและแตละหมูบานโดยวิธี

เทียบสัดสวน ไดจํานวนของกลุมตัวอยางจําแนกตามตําบลและหมูบาน ดังตาราง 3

เมื่อคํานวณจํานวนครัวเรือนกลุมตัวอยางไดแลว จึงนํามาสุมตัวอยางโดยวิธีการ 

สุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified random sampling) โดยการจับฉลากบานเลขที่ตามสัดสวน 

ตัวอยางในแตละตําบลที่จะสุมเพื่อเปนตัวแทนตัวอยางทั้งหมด ถาบานที่ถูกจับฉลากไมสามารถ 

ใหสัมภาษณได จะทําการสัมภาษณบานที่อยูทางขวามือถัดไป ถาบานขวามือไมสามารถให

สัมภาษณไดจะทําการสัมภาษณบานที่อยูทางซายมือถัดไปดังนี้ไปเร่ือย ๆ และใชหนวยตัวอยาง

ชาวประมงพื้นบานทุกครัวเรือนที่สุมไดเปนกลุมตัวอยางในการวิจัย
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ตาราง 3   จํานวนครัวเรือนชาวประมงพื้นบานที่เปนประชากรและกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําบล

และหมูบาน

ตําบล หมูที่ จํานวนครัวเรือน

ชาวประมงพื้นบาน

ที่เปนประชากร

(ครัวเรือน)

จํานวนครัวเรือน

ชาวประมงพื้นบาน

ที่เปนกลุมตัวอยาง

(ครัวเรือน)

สองคลอง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

2

3

51

111

15

34

รวม 162 49

บางปะกง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

8

9

10

11

73

90

131

127

22

27

39

38

รวม 421 126

1

2

27

30

8

9

ทาขาม

จังหวัดฉะเชิงเทรา

รวม 57 17

4

6

113

20

34

6

คลองตําหรุ

จังหวัดชลบุรี

รวม 136 40

รวมทั้งหมด 773 232
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3.3  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล

3.3.1   ลักษณะของเครื่องมือ

เครื่องมือที่ ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ แบบสอบถามการมีสวนรวมของ            

ชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง  จํานวน 1 ฉบับ 

ประกอบดวย 5 ตอน คือ

ตอนที่ 1  คําถามเกี่ยวกับขอมูลดานปจจัยทางประชากร สังคมและ

เศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัยอยู จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว รายได สถานภาพทางสังคม และเขตพื้นที่ที่อาศัยอยู ลักษณะคําถามเปนแบบ        

ตรวจสอบรายการ (Checklist)  และเติมคําลงในชองวาง จํานวน   8  ขอ

ตอนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับความรูของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 2 ตัวเลือก คือ ถูก/ผิด โดยมีเกณฑการให

คะแนนคือ ตอบถูกให  1  คะแนน ตอบผิดให  0  คะแนน จํานวน 15 ขอ การสรางแบบสอบถาม

ครอบคลุมเนื้อหาดังตอไปนี้

1)  สาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากรชายฝง ไดแกแบบทดสอบ     

ขอ 4, 6, 7 และ 15

2)  ความสําคัญและประโยชนของทรัพยากรชายฝง ไดแกแบบทดสอบ    

ขอ 1, 2, 10 และ 14

3)  สภาพปญหาของทรัพยากรชายฝง ไดแกแบบทดสอบขอ 8, 9,11      

และ 12

4)  แนวทางการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ไดแก ขอ 3, 5 และ 13

ตอนที่ 3  แบบสอบถามการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร   

ชายฝง ไดแก การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝงผานทางสื่อตาง ๆ รวมถึง

บุคคล  ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ  จํานวน  8 ขอ  

โดยมีเกณฑการใหคะแนนความถี่ของการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ดังนี้

1)  ไมเคย หมายถึง ไมไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร     

ชายฝงจากแหลงขาวสารนั้นเลย ใหคะแนน 0

2)  บางครั้ง หมายถึง การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝงจากแหลงขาวสารตาง ๆ 1-3 คร้ัง/สัปดาห  ใหคะแนน 1
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3)  บอยครั้ง   หมายถึง  การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงจากแหลงขาวสารตาง ๆ 4-6 คร้ัง/สัปดาห  ใหคะแนน 2

4)  ประจํา หมายถึง การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร   

ชายฝงจากแหลงขาวสารตาง ๆ ทุกวัน ใหคะแนน 3

ตอนที่ 4 แบบสอบถามการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงของ

ชาวประมงพื้นบาน ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  4 ระดับ 

จํานวน 15 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนนการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงของ      

ชาวประมงพื้นบาน ดังนี้

ไมเคย หมายถึง ไมเคยมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงหรือ

เคยมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงมากกวา 1 ปตอครั้ง ใหคะแนน 0

บางครั้ง หมายถึง การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง  7-12 

เดือนตอครั้ง  ใหคะแนน 1 คะแนน

บอยครั้ง หมายถึง การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง 2-6 

เดือนตอครั้ง ใหคะแนน 2  คะแนน

ประจํา หมายถึง การมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง      

อยางนอยเดือนละ 1 คร้ัง ใหคะแนน 3 คะแนน

ตอนที่ 5 แบบสอบถามปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชาวประมง

พื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง: บริเวณปากแมน้ําบางปะกง ลักษณะคําถามเปนแบบ

ปลายเปด จํานวน 2 ขอ

3.3.2 ขั้นตอนการสรางเครื่องมือ

 ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงเฉพาะขั้นตอน     

การสรางเครื่องมือในตอนที่ 2, ตอนที่ 3 และตอนที่ 4 ดังนี้

 ตอนที่ 2 แบบทดสอบเกี่ยวกับความรูของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 2 ตัวเลือก คือ ถูก/ผิด โดยผูวิจยัไดดําเนินการ

ดังนี้

1) ศึกษาเอกสาร วารสาร ตํารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

ความรู ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง
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 2)  เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารรายงานตาง ๆ และจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ และรายงานการวิจัยที่       

เกี่ยวของ

3) ศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือวิจัยจากเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ

ข้ันตอนการสรางและวิธีการสรางแบบทดสอบ ตลอดจนแนวทางในการกําหนดประเด็นหลักและ

ประเด็นยอยใหครอบคลุมเนื้อหาสาระดังตอไปนี้ คือ สาเหตุของความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

ชายฝง ความสําคัญและประโยชนของทรัพยากรชายฝง สภาพปญหาของทรัพยากรชายฝง และ

แนวทางการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด 2 ตัวเลือก คือ ถูก/ผิด 

จํานวน 25 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน

4) เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ เพื่อใช

เปนเครื่องมือในการวิจัยดังกลาวขางตนแลว นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการ             

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา

5) เมื่อไดปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
แนะนําแลว  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ เพื่อขอคําแนะนําและตรวจสอบความ

ถูกตองเกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาที่ถูกตอง การสื่อความหมายเขาใจงาย ครอบคลุมเนื้อหา มีความ

สัมพันธสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด มีโครงสรางตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่กําหนด          

หรือไม เพื่อใหแบบทดสอบสามารถใชในการเก็บขอมูลไดอยางเหมาะสม สําหรับผูทรงคุณวุฒิ             

มีจํานวน 3 ทาน ประกอบดวยบุคคล ดังนี้

ผศ.นภาพร  อมรเลิศสินไทย ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ

ขาราชการบํานาญ

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร

นายปกรณ  ประเสริฐวงศ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาการ

นักวิชาการสิ่งแวดลอม ระดับ 8ว.

  สํานักความปลอดภัยและ

ส่ิงแวดลอมทางน้ํา

กรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี
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นายโชคชัย  บัณฑิตศิละศักดิ์   ผูเชี่ยวชาญดานภาษา

วิทยาจารย ระดับ 6ว.

ศูนยฝกพาณิชยนาวี

กรมการขนสงทางน้ําและ

พาณิชยนาวี

(กวีซีไรทสาขาวรรณกรรมป 2544)

โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัด ดวยการนําแบบทดสอบไปให           

ผูทรงคุณวุฒิลงความเห็นโดยใชหลักเกณฑดังนี้

คะแนน +1   สําหรับขอความที่สอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

คะแนน   0   สําหรับขอความที่ไมแนใจวาสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

คะแนน –1    สําหรับขอความที่แนใจวาไมสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

บันทึกผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิแตละขอ นําไปหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความ

กับส่ิงที่ตองการวัด เพื่อหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ (บุญเชิด  ภิญโญ      

อนันตพงษ.  2526 : 89-91) ตามสูตร

N
R

IOC ∑=

 เมื่อ  IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัด

  ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นในแตละขอของผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด

   N แทน  จํานวนผูทรงคุณวุฒิ

จากการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัดในแบบสอบถาม จํานวน  

25 ขอ ปรากฏวาไดคา IOC  ระหวาง .67-1.00 จํานวน  24 ขอ และ .00 จํานวน 1 ขอ หลังจากนั้น

นําขอคําถามที่มีคา IOC  นอยกวา .50 ไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ     

ตรวจอีกครั้งหนึ่งใหไดตามเกณฑตอไป

6) หลังจากผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และไดทําการ  
ปรับปรุงแกไขแลว นําแบบทดสอบเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง    

กอนนําไปทดลองใช
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7) นําแบบทดสอบที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช
(Try Out)  กับชาวประมงพื้นบานซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง บริเวณตําบลสองคลอง ตําบลบางปะกง 

ตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัด

ชลบุรี จํานวน 40 ราย แลวนําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนนขอที่ตอบถูก 1 

คะแนน ขอที่ตอบผิด ขอที่ไมไดทํา และขอที่ตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน

8) นํามาวิเคราะหหาความยากงาย (ρ ) ของแบบทดสอบความรูของ       

ชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงเปนรายขอโดยใชสูตร (ภัทรา  นิคมานนท.  

2540 : 140) ดังนี้

N
LH+

=ρ

เมื่อ ρ แทน คาความยากงาย

H แทน จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง

L แทน จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า

N แทน จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมตํ่ารวมกัน

เมื่อนํามาวิเคราะหหาความยากงาย (ρ ) ผูวิจัยนํามาพิจารณาคัดเลือกใหเหลือ 15  ขอ โดย

พิจารณาจากขอคําถาม คือ หากขอคําถามใดมีลักษณะคําถามใกลเคียงกัน 2 ขอ จะตัดทิ้งไป       

1 ขอ โดยจะพิจารณาเลือกขอที่มีคาความยากงายหรือขอที่มีคุณภาพดีกวาไว  1 ขอ จึงไมไดนําไป

หาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบ

9) นําแบบทดสอบเกี่ยวกับความรูของชาวประมงพื้นบานในการ
อนุรักษทรัพยากรชายฝงที่หาคุณภาพแลว นําไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

ตอนที่ 3  แบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ จํานวน 10 ขอ โดย       

ผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

1) ศึกษาเอกสาร วารสาร ตํารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของ      

กับการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง
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2) เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารรายงานตาง ๆ และจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ และรายงานการวิจัยที่       

เกี่ยวของ

3) ศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือวิจัยจากเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ

ข้ันตอนการสรางและวิธีการสรางแบบวัด ตลอดจนแนวทางในการกําหนดประเด็นหลักและ

ประเด็นยอยใหครอบคลุมเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคการวิจัย ลักษณะคําถามเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale)  4 ระดับ รวม 10 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังตาราง 4

ตาราง 4   เกณฑการใหคะแนนของแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ระดับของการไดรับขาวสาร คะแนน

ประจํา 3

บอยครั้ง 2

บางครั้ง 1

ไมเคย 0

4) เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ
ทรัพยากรชายฝง ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัยดังกลาวขางตนแลว 

นําแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝงที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการ     

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา

5) เมื่อไดปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  
แนะนําแลวผูวิจัยไดนําแบบวัดเสนอใหผูทรงคุณวุฒิพิจารณา เพื่อขอคําแนะนําและตรวจสอบ

ความถูกตองเกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาที่ถูกตอง การสื่อความหมายเขาใจงาย ครอบคลุมเนื้อหา มี

ความสัมพันธสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด มีโครงสรางตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่กําหนด

หรือไม เพื่อใหสามารถใชในการเก็บขอมูลไดอยางเหมาะสม โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอความกับส่ิงที่ตองการวัด ดวยการนําแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากร

ชายฝง ใหผูทรงคุณวุฒิลงความเห็นโดยใชหลักเกณฑดังนี้
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คะแนน  +1   สําหรับขอความที่สอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

คะแนน    0   สําหรับขอความที่ไมแนใจวาสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

คะแนน   –1   สําหรับขอความที่แนใจวาไมสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

บันทึกผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิแตละขอ นําไปหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความ

กับส่ิงที่ตองการวัด เพื่อหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการ

อนุรักษทรัพยากรชายฝง (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2526 : 89-91) ตามสูตร

N
R

IOC ∑=

เมื่อ    IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัด

∑R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นในแตละขอของผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด

        N แทน  จํานวนผูทรงคุณวุฒิ

จากการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัดในแบบวัด จํานวน  10 ขอ 

ปรากฏวาไดคา IOC  เทากับ 1.00 จํานวน 6 ขอ เทากับ .67 จํานวน 4 ขอ และไมมีขอคําถาม       

ที่มีคา IOC  นอยกวา .50  ซึ่งถือวาแบบวัดการไดขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง       

ที่สรางขึ้นมีความสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด ผูวิจัยจึงใชแบบวัดที่หา IOC  แลว เสนอผูทรง      

คุณวุฒิพิจารณาอีกครั้ง

6) หลังจากผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และไดทําการปรับ
ปรุงแกไขแลว นําแบบวัดเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง กอนนําไป    

ทดลองใช

7)   นําแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ที่

ไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) กับชาวประมงพื้นบาน บริเวณตําบล

สองคลอง ตําบลบางปะกง ตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และตําบล       

คลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย และไมใชชาวประมง       

พื้นบานที่ตอบแบบทดสอบในตอนที่ 2  จํานวน 40 ราย แลวนําแบบวัดการไดรับขาวสารมาตรวจ

ใหคะแนน โดยใหคะแนนระดับของการไดรับขาวสาร คือ ขอที่ตอบประจํา ให 3 คะแนน ขอที่   
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ตอบบอยครั้ง ให 2 คะแนน  ขอที่ตอบบางครั้ง ให 1 คะแนน ขอที่ตอบไมเคย, ขอที่ไมไดทํา และ  

ขอที่ตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน

                                      8)   หาคาความเชื่อม่ันของแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)  ตามวิธีของ Cronbach (รวี

วรรณ  ชินะตระกูล.  2540 :169-171) ตามสูตร
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⎡ ∑−
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เมื่อ α    แทน       คาความเชื่อม่ัน

 s
2
t

      แทน       ความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดการมีสวนรวมทั้งฉบับ

 ∑ s
2
i    แทน       ผลรวมของความแปรปรวนของแบบวัดการมีสวนรวมแตละขอ

          K   แทน       จํานวนขอในแบบวัดการมีสวนรวม

หลังจากนําแบบวัดการได รับขาวสารเกี่ยวกับการอนุ รักษทรัพยากรชายฝงไปทําการหา               

คาความเชื่อมั่นของแบบวัด ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .8126

9) นําแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ที่หาคุณภาพแลว ไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางคือ ชาวประมงพื้นบานซึ่งอาศยัในพื้นที่ชายฝง 

บริเวณปากแมน้ําบางปะกงและบริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่อง เปนระยะเวลาไมต่ํากวา 1 ป ไดแก        

เขตอําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขตตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งได

จากการสุมตัวอยาง

ตอนที่ 4 แบบวัดการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ 

จํานวน 25 ขอ โดยผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้

1) ศึกษาเอกสาร วารสาร ตํารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับ

การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

61

2) เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตนจากเอกสารรายงานตาง ๆ และจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งศึกษาจากแนวคิด ทฤษฎี วิทยานิพนธ และรายงานการวิจัย              

ที่เกี่ยวของ

3) ศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือวิจัยจากเอกสารตาง ๆ เกี่ยวกับ

ข้ันตอนการสรางและวิธีการสรางแบบวัด ตลอดจนแนวทางในการกําหนดประเด็นหลักและ

ประเด็นยอย ใหครอบคลุมเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคการวิจัย ลักษณะคําถามเปนมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale)  4 ระดับ รวม 25 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังตาราง 5

ตาราง 5     เกณฑการใหคะแนนของแบบวัดการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ  

ทรัพยากรชายฝง

ระดับของการมีสวนรวม คะแนน

ประจํา 3

บอยครั้ง 2

บางครั้ง 1

ไมเคย 0

4) เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบวัดการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน   

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง ซึ่งประกอบดวยสวนตาง ๆ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการวิจัย          

ดังกลาวขางตนแลว นําแบบวัดการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษทรัพยากร    

ชายฝง ที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณา

5) เมื่อไดปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

แนะนําแลว ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอใหผูทรงคุณวุฒิที่พิจารณา เพื่อขอคําแนะนําและ     

ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับเนื้อหา ภาษาที่ถูกตอง การสื่อความหมายเขาใจงาย ครอบคลุม

เนื้อหา มีความสัมพันธสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการวัด มีโครงสรางตามทฤษฎีหรือแนวคิด

ที่กําหนด เพื่อใหสามารถใชในการเก็บขอมูลไดอยางเหมาะสม โดยหาดัชนีความสอดคลอง
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ระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัด ดวยการนําแบบวัดการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน      

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝงใหผูทรงคุณวุฒิลงความเห็น  โดยใชหลักเกณฑดังนี้

คะแนน  1      สําหรับขอความที่สอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

คะแนน  0      สําหรับขอความที่ไมแนใจวาสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

คะแนน –1     สําหรับขอความที่แนใจวาไมสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด

บันทึกผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิแตละขอ นําไปหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความ

กับส่ิงที่ตองการวัด เพื่อหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบวัดการมีสวนรวมของชาวประมง

พื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง  (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ.  2526 : 89-91) ตามสูตร

N
R

IOC ∑=

เมื่อ   IOC แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัด

∑R แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นในแตละขอของผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด

  N แทน  จํานวนผูทรงคุณวุฒิ

จากการหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวัดในแบบสอบถาม จํานวน       

25 ขอ ปรากฏวาไดคา IOC  ระหวาง .67-1.00 จํานวน  23 ขอ และ .00-.33 จํานวน  2 ขอ            

หลังจากนั้นนําขอคําถามที่มีคา IOC  นอยกวา .50 ไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรง     

คุณวุฒิ

6) หลังจากผูวิจัยไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒิ และไดทําการ   

ปรับปรุงแกไข แลวนําแบบวัดเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธพิจารณาอีกครั้ง กอนนําไป

ทดลองใช

7) นําแบบวัดการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝงที่ไดรับการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) กับชาวประมง    

พื้นบาน บริเวณตําบลสองคลอง ตําบลบางปะกง ตําบลทาขาม  อําเภอบางปะกง จังหวัด

ฉะเชิงเทรา และตําบลคลองตําหรุ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย และ

ไมใชชาวประมงพื้นบานที่ตอบแบบทดสอบในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 จํานวน 40 ราย แลวนํา    

แบบวัดการมีสวนรวมมาตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนนระดับของการมีสวนรวม คือ ขอที่ตอบ
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ประจํา ให 3 คะแนน ขอที่ตอบบอยครั้ง ให 2 คะแนน ขอที่ตอบบางครั้ง ให 1 คะแนน ขอที่ตอบ   

ไมเคย, ขอที่ไมไดทํา และขอที่ตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน

8) หาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดการมีสวนรวมของชาวประมง       

พื้นบานในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient)     

ตามวิธีของ Cronbach (รวีวรรณ  ชินะตระกูล.  2540 :169-171) ตามสูตร
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เมื่อ α    แทน       คาความเชื่อม่ัน

s
2
t

       แทน      ความแปรปรวนของคะแนนแบบวัดการมีสวนรวมทั้งฉบับ

∑ s
2
i     แทน       ผลรวมของความแปรปรวนของแบบวัดการมีสวนรวมแตละขอ

K   แทน       จํานวนขอในแบบวัดการมีสวนรวม

หลังจากนําแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝงไปทําการหาคาความ

เชื่อม่ันของแบบวัด ไดคาความเชื่อม่ัน เทากับ .8178

9) นําแบบวัดการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรชายฝง

ที่หาคุณภาพแลวไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล

ในการเก็บขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ จะมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้

3.4.1 นําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ถึงหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ 

ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง

3.4.2 ประสานงานกับเจาหนาที่ผูเกี่ยวของและชาวประมงพื้นบาน เพื่อขอความ

รวมมือในการไปเก็บขอมูล

 3.4.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากชาวประมงพื้นบาน โดยการใชแบบ      

สอบถามที่สรางขึ้นดวยวิธีการสมัภาษณ
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3.5  การวิเคราะหขอมูล

ผูวิจัยทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูล โดยนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม    

ทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถาม ทําการวิเคราะหดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS for  Windows  (Statistical  

Package  for  the  Social  Sciences for Windows)  โดยใชสถิติเพื่อการวิเคราะหขอมูล ดังนี้

      3.5.1 ระดับความรู ,การไดรับขาวสาร และการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานใน

การอนุรักษทรัพยากรชายฝง ใชสถิติคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) คาเฉลี่ยรอยละ  (Percentage)  โดยมีเกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยรอยละ ดังนี้

ตาราง  6  เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยรอยละระดับของความรู

คาเฉลี่ยรอยละ ระดับของความรู

80-100 สูง

60-79 ปานกลาง

ต่ํากวา 60 ต่ํา

ตาราง  7  เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของการไดรับขาวสารและการมีสวนรวม

คาเฉลี่ย การไดรับขาวสาร/การมีสวนรวม

2.50 – 3.00 มาก

1.50 – 2.49 ปานกลาง

0.50 – 1.49 นอย

0.00 – 0.49 นอยมาก
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3.5.2  ศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบานในการอนุรักษ

ทรัพยากรชายฝง โดยใชวิธีการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ  (Multiple Regression Analysis)

3.5.3  วิเคราะหขอมูลปญหาและอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชาวประมงพื้นบาน

ในการอนุรักษทรัพยากรชายฝง เสนอขอมูลโดยใชคาความถี่ และรอยละ


