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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

  การศึกษาวิจยัครั้งนี้เปนการวิจัยเชงิสํารวจ (Survey Research) มุงศึกษาพฤติกรรม 

ในการอนุรักษแมน้ําบางปะกงของประชาชนในจงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยผูวิจัยไดกําหนดวิธีดําเนินการ

วิจัย ดงัรายละเอียดตามหัวขอตอไปนี้ 

 3.1  ประชากร 

3.2  กลุมตัวอยาง 

 3.3  เครื่องมอืที่ใชในการรวบรวมขอมูล 

 3.4  การเกบ็รวบรวมขอมูล 

 3.5  การวเิคราะหขอมูล 

 
3.1  ประชากร  

 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครัง้นี้คือประชาชนที่มบีานเรือนตั้งอยูสองฝงแมน้ําบางปะกง 

และมีระยะหางจากแมน้าํบางปะกงถงึบานไมเกิน  500  เมตร ครัวเรือนละ 1 คน ซึ่งอาศัยอยูใน

อําเภอที่แมน้าํบางปะกงไหลผาน  ซึง่มี 5 อําเภอ 1 กิ่งอําเภอ  คือ  อําเภอบางน้ําเปรี้ยว  อําเภอ 

บางคลา อําเภอเมืองฉะเชงิเทรา  อําเภอบานโพธิ ์ อําเภอบางปะกงและกิ่งอาํเภอคลองเขื่อน โดย

แบงเปนพื้นที่ ดังนี ้

                  3.1.1  พื้นที่ชวงตนของแมน้าํบางปะกง ไดแก อําเภอบางน้าํเปรี้ยว จํานวน 368 

ครัวเรือน  กิ่งอําเภอคลองเขื่อน จํานวน 1,673  ครัวเรือน 

3.1.2  พื้นที่ชวงกลางของแมน้ําบางปะกง ไดแก อําเภอบางคลา จํานวน 1,980 

ครัวเรือนอําเภอเมืองฉะเชงิเทรา จาํนวน 3,897 ครัวเรือน 

3.1.3  พื้นที่ชวงปลายของแมน้ําบางปะกง ไดแก อําเภอบานโพธิ ์จํานวน 1,901 

ครัวเรือน อําเภอบางปะกง จํานวน 2,343 ครัวเรือน 
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ตาราง 1  แสดงจํานวนประชากรในแตละพื้นที่ชวงของแมน้ําบางปะกงจํานวนครัวเรอืนละ 1 คน 

 

พื้นที่ชวงของแมน้ําบางปะกง 
ประชากร 

(คน) 

 

ชวงตนของแมน้ําบางปะกง 2,041  

   

ชวงกลางของแมน้ําบางปะกง 5,877  

   

ชวงปลายของแมน้ําบางปะกง 4,244  

   

รวม                12,162  

 

 
3.2  กลุมตัวอยาง 
               

     3.2.1  ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                             ประชากรเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีจํานวนทัง้สิ้น 12,162 คน ดงันัน้ จึง

ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของยามาเน (Yamane, 1973 : 725) ดังนี ้

                               N  

                 n  =    

                            1+N e2 

                  เมือ่      N  =      ขนาดของประชากร 

                   n   =      ขนาดของกลุมตัวอยาง 

                  e   =      ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง 

                 เมือ่      N  =      12,162 

                   e   =      0.05 

                                                 12,162 

                 n   = 

                              1+12,162 (0.05)2 
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       ดังนั้นจะไดจํานวนครัวเรือน(คน)หรือกลุมตัวอยาง  =  388  คน 

3.2.2  การสุมตัวอยาง 

                             ในการศกึษาวิจัยครั้งนี ้ เมื่อไดขนาดของกลุมตัวอยางแลวคือ 388  คน ผูวิจัยได

ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยแยกตามประเภทของพืน้ที่

ไดแก พื้นที่ชวงตนของแมน้ําบางปะกง  พืน้ที่ชวงกลางของแมน้าํบางปะกง  พื้นที่ชวงปลายของ

แมน้ําบางปะกง และสุมตัวอยางทุกประเภทตามสัดสวนโดยมีข้ันตอนการสุมตัวอยางดงันี ้

                            ขัน้ที ่1 แบงประชากรเปาหมายในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตามพืน้ทีช่วงของแมน้ํา 

บางปะกง โดยจําแนกเปน         

                                       1)  พื้นทีช่วงตนของแมน้ําบางปะกง ประกอบดวย อําเภอบางน้ําเปรี้ยว 

(ตําบลโยธะกา, เทศบาลตาํบลบางขนาก, บางขนาก) และกิ่งอาํเภอคลองเขื่อน (ตําบลบางโรง, 

กอนแกว, คลองเขื่อน,บางตลาด, บางเลา) จํานวน 2,044 ครัวเรือน  

                                       2)  พื้นทีช่วงกลางของแมน้ําบางปะกง มี อําเภอบางคลา  ( ตําบล 

บางกระเจ็ด, หัวไทร, เทศบาลปากน้ํา, ทาทองหลาง, บางสวน, สาวชะโงก)  และอําเภอเมือง

ฉะเชิงเทรา (ตําบลบางแกว, บานใหม, เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา, บางพระ, จุกกระเฌอ,บางไผ,  

บางตนีเปด) จํานวน 5,877 ครัวเรือน 

3) พื้นที่ชวงปลายของแมน้าํบางปะกง  ม ีอําเภอบางปะกง (ตําบล 

ทาสะอาน, บางปะกง, เทศบาลตําบลทาขาม, เขาดิน) และ อําเภอบานโพธิ ์ (ตําบลบางกรูด,  

สนามจันทร, ลาดขวาง, แสนภูดาษ, เกาะไร, เทพราช, หนองบัว, ทาพลับ, บานโพธิ์, คลองบานโพธิ)์ 

จํานวน 4,244 ครัวเรือน 

                            ขัน้ที ่2 ทาํการสุมตัวอยางตามสัดสวนจํานวนของครัวเรือน (คน) ตามพืน้ที่ของ

ชวงแมน้ําบางปะกง ดังตาราง 2 

ตาราง 2 แสดงสัดสวนของจาํนวนกลุมตัวอยางในแตละพื้นที่ชวงของแมน้ําบางปะกง 

 

พื้นที่ชวงของแมน้ําบางปะกง 
ประชากร 

(คน) 

กลุมตัวอยาง 

(คน) 

ชวงตนของแมน้ําบางปะกง 2,041 65 

   

ชวงกลางของแมน้ําบางปะกง 5,877 188 

   

ชวงปลายของแมน้ําบางปะกง 4,244 135 

รวม      12,162 388 
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3.3  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
   
  3.3.1  ลักษณะของเครื่องมือ   

     เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามพฤติกรรมในการอนุรักษ 

แมน้ําบางปะกงของประชาชนในจงัหวัดฉะเชิงเทรา โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน คือ 

                         ตอนที ่1  คําถามเกีย่วกับขอมูลทัว่ไปของประชาชนใน จงัหวดัฉะเชิงเทรา  

ที่อาศัยอยูบริเวณสองฝงแมน้ําบางปะกง จํานวน 4 ขอ  ซึ่งประกอบดวย   เพศ   อาย ุ  อาชพี  

ระดับการศึกษา  

                         ตอนที ่2  แบบทดสอบ ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา และ 

แหลงน้ํา ของประชาชนในจงัหวัดฉะเชงิเทราที่อาศัยอยูบริเวณสองฝงแมน้ําบางปะกง จาํนวน 23 

ขอ มีลักษณะคําถามเปนแบบถูก – ผิด  โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดงันี ้ ตอบถกูให 1 คะแนน  

ตอบผิดให  0  คะแนน โดยขอคําถามประกอบดวยคําถามเชงิบวก จาํนวน 12 ขอไดแกขอ 1, 2, 3, 

8, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 23  และคาํถามเชงิลบ จาํนวน 11 ขอไดแกขอ 4, 5,  

6, 7, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21 

                         ตอนที ่3  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําบางปะกง 

จํานวน 23 ขอ ประกอบดวยคําถามทัง้หมด 3 ดาน ไดแก ดานการใชน้ําอยางฉลาด ดานการ

ประหยัด และดานการปรับปรุงใหดีขึ้น โดยใชมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 4 ระดับ ขอ

คําถามประกอบดวยคําถามเชิงบวก จํานวน 14 ขอ ไดแกขอ 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23 และคําถามเชงิลบ จาํนวน 9 ขอ ไดแก 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 โดยใหผูตอบ

เลือกตอบเพียงคําตอบเดียว โดยมีเกณฑการใหคะแนนเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในการอนรัุกษแมน้าํ  

บางปะกงของประชาชนในจงัหวัดฉะเชงิเทรา ดังนี ้

                                                    คําถามเชิงบวก          คําถามเชงิลบ 

    ปฏิบัติทุกครั้ง(ทุกวัน)     3             0 

    ปฏิบัติบอยครั้ง(4-6 คร้ังตอสัปดาห)               2              1  

    ปฏิบัติบางครั้ง(1-3 คร้ังตอสัปดาห)               1              2 

    ไมเคยปฏิบตัิ                            0               3 

     ปฏิบัตทิุกครั้ง หมายถึง ปฏิบัติตามขอความในแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําบางปะกงทุกวนั 

   ปฏิบัติบอยครั้ง หมายถึง ปฏิบัติตามขอความในแบบสอบถามเกี่ยวกับ 

พฤตกิรรมการอนุรักษแมน้ําบางปะกง 4-6 คร้ัง/สัปดาห 
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   ปฏิบัติบางครั้ง หมายถึง ปฏิบัติตามขอความในแบบสอบถามเกี่ยวกบั 

พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําบางปะกง 1-3 คร้ัง/สัปดาห 

    ไมเคยปฏิบตัิ หมายถงึ ไมเคยปฏิบัติตามขอความในแบบสอบถามเกี่ยวกบั 

พฤติกรรมการอนุรักษแมน้ําบางปะกง  

                             ตอนที่ 4  แบบสอบถามปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ในสวนเกี่ยวของกบั

การอนุรักษแมน้ําบางปะกง ลักษณะคาํถามเปนคําถามปลายเปด จํานวน 2 ขอ 

 3.3.2  ขัน้ตอนการสรางเครือ่งมือ 

      ในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะกลาวถึงเฉพาะขั้นตอนการ

สรางเครื่องมือในตอนที ่2 และตอนที ่3 ดงันี ้

       ตอนที ่2  แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําและ 

แหลงน้ํา ลกัษณะคําถามเปนแบบถูก – ผดิ โดยผูวิจยัดําเนนิการดังนี ้

     1)  ศึกษาเอกสาร วารสาร ตํารา และรายงานการวจิยัที่เกีย่วของกบั ความรู 

ความเขาใจในการอนุรักษแมน้ําและแหลงน้าํ 

     2)  เก็บรวบรวมขอมูลเบือ้งตนจากเอกสาร วารสาร ตํารา รายงานตางๆ และ 

จากหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกีย่วของ รวมทัง้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี วิทยานิพนธ และรายงาน

การวิจยัที่เกี่ยวของ 

         3)  ศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือวิจัยจากเอกสารตางๆ เกี่ยวกับข้ันตอน

การสรางและวิธีการสรางแบบทดสอบ ตลอดจนแนวทางในการกาํหนดประเด็นหลกัและประเด็น

ยอยใหครอบคลุมเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคการวิจัย ลักษณะคาํถามเปนแบบถกู – ผิด จาํนวน 

23 ขอ โดยเกณฑการใหคะแนน คือ ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน 

                                4)  เมือ่ผูวิจัยสรางแบบทดสอบซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ เพือ่ใชเปน 

เครื่องมือในการวิจัยดงักลาวขางตนแลวไดนําแบบทดสอบที่สรางขึน้เสนอ คณะกรรมการทีป่รึกษา

วิทยานิพนธพจิารณา 

                                5)  เมือ่ไดปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ แนะนาํ

แลว  ผูวิจัยไดนําแบบทดสอบเสนอใหผูทรงคุณวุฒิเพื่อขอคําแนะนาํและตรวจสอบความถกูตอง

เกี่ยวกับเนื้อหาและภาษา การสื่อความหมายเขาใจงาย  ครอบคลุมเนือ้หามีความสมัพันธสอดคลอง

กับวัตถุประสงคที่ตองการวัด มีโครงสรางตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่กาํหนดหรือไม เพือ่ให

แบบทดสอบสามารถใชในการเก็บขอมูลไดอยางเหมาะสม สําหรับผูทรงคุณวุฒิ มจีาํนวน 3 ทาน  

ดังนี ้
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                (1)  ผศ.นภาพร  อมรเลิศสินไทย ผูเชี่ยวชาญดานสถิติ    

                  ขาราชการบํานาญ  

                                                                        มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                                                          ราชนครินทร 

 (2)  นางสาวไพเราะ  ไตรติลานนัท        ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาการ 

                       นกัวิชาการสาธารณสุข 9 

                         สํานักงานสาธารณสุขจังหวดั  

                                                                          ฉะเชิงเทรา 

    (3)  อาจารยวรรณา  รัตนประเสริฐ       ผูเชี่ยวชาญดานภาษา  อาจารย 

                                                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                                                                   ราชนครินทร 

                  หาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกับส่ิงที่ตองการวดั ดวยการนาํ

แบบทดสอบไปใหผูทรงคุณวุฒิลงความเห็นโดยใชหลกัเกณฑ ดงันี ้

                               คะแนน   1   สําหรับขอความที่สอดคลองกับส่ิงทีต่องการวัด 

        คะแนน   0   สําหรับขอความที่ไมแนใจวาสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด                                  

        คะแนน  -1   สําหรับขอความที่แนใจวาไมสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวัด 

บันทกึผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิแตละขอนําไปหาดัชนีความสอดคลอง ระหวางขอสอบกับ

ส่ิงที่ตองการวดั เพื่อหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ. 

2526 : 89-91) ตามสูตร 

                ΣR 

          สูตร         IOC     = 

              N 

                     เมื่อ       IOC       แทน     ดชันีความสอดคลองระหวางขอสอบกับส่ิงที่ตองการวัด 

                       ΣR       แทน     ผลรวมของคะแนนตามความคิดเหน็ในแตละขอของ 

                                                           ผูทรงคุณวุฒ ิ

                          N       แทน     จาํนวนผูทรงคุณวุฒ ิ

จากนั้นคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความสอดคลองนอยกวา 0.5 ไปแกไข แลวนาํไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจ

อีกครั้งหนึ่ง ใหไดตามเกณฑตอไป 

              6)  หลังจากผูวิจัยไดรับคําแนะนาํจากผูทรงคณุวุฒิและไดทาํการปรับปรุง   

แกไขแลวนําแบบทดสอบเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวทิยานพินธ พจิารณาอีกครั้ง กอนนําไป

ทดลองใช 
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             7)  นาํแบบทดสอบที่ไดรับ การปรบัปรุง แกไข เรียบรอยแลว  ไปทดลองใช    

(Try Out) กับประชาชนที่มบีานเรือน ตั้งอยูสองฝงแมน้ํา ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จาํนวน 40 ราย แลว

นําแบบทดสอบมาตรวจใหคะแนนโดยใหคะแนนขอที่ถูก 1 คะแนน ขอที่ผิด ขอที่ไมไดทําและขอที่

ตอบมากกวา 1 ตัวเลือกให 0 คะแนน 

8) นําผลที่ไดจากการทดลองใช (Try Out) มาวิเคราะหหาความยากงาย (P) 

และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบ ความรูความเขาใจเกี่ยวกบัการอนุรักษแมน้ําและ 

แหลงน้ํา เปนรายขอโดยใชสูตร (ภัทรา  นคิมานนท. 2540 : 140) 

                              H+L 

                 P   = 

                        N 

            

                                 H-L 

                     r  =        

                      N 

                      2 

          เมื่อ           P     แทน     คาความยากงาย 

                           r      แทน     คาอํานาจจาํแนก 

                          H      แทน     จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมสูง 

                          L      แทน      จํานวนคนที่ตอบถูกในกลุมตํ่า 

                          N     แทน      จํานวนคนในกลุมสูงและกลุมตํ่ารวมกนั 

ทําการคัดเลือกขอที่มีความยากงายอยูระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจาํแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป

เทานั้นที่จะนาํมาใชจริง และปรับปรุงแกไขขอที่ไมไดตามเกณฑที่ตั้งไวใหไดจํานวน 23 ขอ นํา

แบบทดสอบ จํานวน 23 ขอ ไปหาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตรของคูเดอรและ 

ริชารดสัน (Kuder Richardson Formula 20) สูตร K.R.-20 (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสทุธิ.์  2535 : 

206)  

 ตามสูตร 

                                 K               Sx
2 – pq 

            rtt         =        

                    K-1                 Sx
2      
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           เมื่อ      rtt =     คาความเชื่อมั่น 

             K  =     จํานวนขอของแบบวัดชุดนั้น 

                        Sx
2      =     ความแปรปรวนของคะแนนรวม 

             p =     สัดสวนของผูตอบถูกแตละขอ 

             q   =     สัดสวนของผูตอบผิดแตละขอ (1-p) 

                                9)  นาํแบบสอบถามความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําและ 

แหลงน้ําที่หาคุณภาพแลวไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง  

        ตอนที ่3  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําบางปะกง 

ลักษณะคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 4 ระดับ มีขอความเชิงบวกและเชงิลบคละกนั 

จํานวน 23 ขอ โดยผูวิจยัไดดําเนนิการ ดังนี ้

                                1)  ศึกษาเอกสาร วารสาร ตํารา และรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับความรู

ความเขาใจในการอนุรักษแมน้ําและแหลงน้าํ 

                                2)  เกบ็รวบรวมขอมลูเบื้องตน จากเอกสาร วารสาร ตํารา รายงานตางๆ และ

จากหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกีย่วของรวมทั้งศึกษาแนวคิดทฤษฎี วทิยานพินธ และรายงาน

การวิจยัที่เกี่ยวของ 

                                3)  ศึกษาแนวการสรางเครื่องมือวจิัยจากเอกสาร ตําราตางๆ เกี่ยวกบัข้ันตอน

วิธีการสรางแบบสอบถาม ตลอดจนแนวทางในการกําหนดประเดน็หลัก และประเด็นยอยให

ครอบคลุมเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงคการวิจัย   ลักษณะคําถามเปนมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale)  4  ระดับ รวม  23  ขอ  โดยมีเกณฑการใหคะแนน ดงันี ้

 

                                              ระดับคะแนน 

ระดับพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําบางปะกง 

ขอความเชงิบวก  ขอความเชงิลบ 

ปฏิบัติทุกครั้ง             3    0 

ปฏิบัติบอยครั้ง (4-6 คร้ัง/สัปดาห)          2    1 

ปฏิบัติบางครั้ง (1-3 คร้ัง/สัปดาห)           1    2 

ไมเคยปฏิบัติ             0    3 
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       4)  เมื่อผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามเกี่ยวกบัพฤตกิรรมในการอนรัุกษแมน้าํ 

บางปะกง ซึ่งประกอบดวยสวนตางๆ เพือ่ใชเปนเครื่องมือในการวิจัยดังกลาวขางตนแลวนาํ

แบบสอบถาม  พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําบางปะกง ที่สรางขึ้นเสนอ คณะกรรมการที่ปรึกษา   

วิทยานิพนธพจิารณา                  

                                5)  เมือ่ไดปรับปรุงแกไข ตามที่คณะกรรมการ ที่ปรึกษาวทิยานพินธ แนะนาํ

แลว ผูวิจยัไดนําแบบสอบถามเสนอใหผูทรงคุณวุฒิ   ทีพ่ิจารณาแบบทดสอบความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ํา และแหลงน้ํา เพื่อขอคําแนะนํา และตรวจสอบความถกูตอง เกีย่วกับ    

เนื้อหา  ภาษาที่ถูกตอง การสื่อความหมายเขาใจงาย ครอบคลุมเนื้อหามีความสมัพันธสอดคลอง

กับวัตถุประสงคที่ตองการวัด  มีโครงสรางตามทฤษฎีหรือแนวคิดที่กาํหนดหรือไม  เพื่อใหสามารถใช

ในการเก็บขอมูลไดอยางเหมาะสม โดยหาดัชนีความสอดคลองระหวาง ขอความกบัส่ิงที่ตองการวัด

ดวยการนําแบบวัดพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําบางปะกง  ใหผูทรงคุณวุฒิลงความเหน็โดยใช

หลักเกณฑดังนี้    

                        คะแนน      1   สาํหรับขอความที่แนใจวาสอดคลองกบัส่ิงที่ตองการวัด 

             คะแนน     0    สําหรับขอความที่ไมแนใจวาสอดคลองกับส่ิงทีต่องการวัด 

             คะแนน   - 1    สําหรับขอความทีแ่นใจวาไมสอดคลองกับส่ิงที่ตองการวดั 

บันทกึผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิแตละขอ นําไปหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอความกบั

ส่ิงที่ตองการวดั เพื่อหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบพฤติกรรมในการอนุรักษ   แมน้ํา

บางปะกง (บุญเชิด  ภิญโญอนันตพงษ. 2526 : 89-91) จากนั้นคัดเลือกขอที่มีคาดัชนีความ

สอดคลอง นอยกวา 0.5  ไปแกไขแลวนําไปให ผูทรงคุณวุฒิตรวจพจิารณาอีกครั้งหนึ่งใหไดตาม

เกณฑตอไป 

       6)  หลงัจากผูวิจยัไดรับคําแนะนําจากผูทรงคุณวุฒ ิและไดทําการปรับปรุง  

แกไขแลวนําแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการทีป่รึกษาวทิยานพินธพิจารณาอกีครั้ง กอนนาํไป

ทดลองใช 

              7)  นําแบบทดสอบ พฤตกิรรมในการอนุรักษแมน้ําบางปะกง ที่ไดรับการ    

ปรับปรุงแกไข เรียบรอยแลวไปทดลองใช (Try Out) ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในการวิจยั และไมใช

ประชาชนที่อยูในพืน้ที่ศึกษาตอบแบบสอบถามในตอนที่ 2 จํานวน 40 ราย แลวนาํแบบทดสอบ

พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้ําบางปะกง มาตรวจใหคะแนน โดยใหคะแนน ขอที่ถกู 1 คะแนน       

ขอที่ผิด ขอที่ไมไดทํา และขอที่ตอบมากกวา 1 ตัวเลือก ให 0 คะแนน 

                                8)  หาคาความเชื่อมัน่ของ แบบสอบถาม พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้าํ     

บางปะกง โดยใชสูตร สัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient of Alpha) ตามวิธีของ Cronbach  

(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ.์ 2535 : 206) ตามสูตร 

 



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

 51 

 

                                 K                Σ  Si 
2 

            rα =                                     

                       K-1       Sx
2 

 

เมื่อ rα =    คาความเชื่อมั่น 

            Sx
2        =    จํานวนขอของคะแนนรวมของแบบวัดแตละขอ 

            ΣSi
2 =       ผลรวมของคาความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ 

 K =    จํานวนขอของแบบวัด 

 

                                9)  นาํแบบทดสอบพฤติกรรมในการอนุรักษแมน้าํบางปะกง ทีห่าคุณภาพแลว

ไปใชเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 
       

                   การวิจยัครั้งนีผู้วิจัยดําเนนิการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง พรอมผูชวยนักวจิัย โดย

ใชแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี ้

                   3.4.1  นําหนังสอืจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวทิยาลัยราชภัฏ 

ราชนครินทร  ถึงผูปกครองทองที่เพื่อขอความอนุเคราะห อํานวยความสะดวก ในการเก็บรวบรวม

ขอมูลจากกลุมตัวอยาง 

                   3.4.2  เตรียมผูชวยนักวจิัยในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยทาํความเขาใจใน

แบบสอบถาม เพื่อที่จะไดขอมูลที่ถกูตองและมีความนาเชื่อถือ 

       3.4.3  ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการแจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง ในกรณี

ที่กลุมตัวอยางไมสามารถอานเองได  ผูวจิัยและผูชวยนักวจิัยจะสมัภาษณใหกลุมตัวอยางตอบ โดย

เก็บรวบรวมขอมูลเปนเวลา 2 เดือน ในชวงเดือนมนีาคม-เมษายน 2548 จํานวน 388 ชุด นาํมา

ตรวจสอบความถูกตองสมบรูณของการตอบแบบสอบถามแลวจงึทาํการวิเคราะหขอมูล   

 
 
 
 
 



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

 52 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 

 

  เมื่อไดรับแบบสอบถามจากภาคสนาม ผูวิจัยทําการตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ

ของขอมูลแบบสอบถาม ผูวจิัยนาํขอมูลมาจัดระเบียบหรือจัดกลุมขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามและ

สรางคูมือลงรหัส  นาํขอมูลที่ไดวิเคราะห  ประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  การวิเคราะหขอมูล

ไดแบงขั้นตอนการวิเคราะหและการนําเสนอไว ดงันี ้

                    3.5.1  ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางวิเคราะหขอมูล  และนําเสนอโดยใชสถิติ 

อัตราสวนรอย (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

    3.5.2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษแมน้ําและแหลงน้ํา วิเคราะหและ

นําเสนอขอมูลโดยใชคารอยละ โดยพิจารณาจากคารอยละ ดังนี ้

         รอยละ 50 และต่ํากวา หมายถงึ  มคีวามรูนอย หรือระดับตํ่า (คะแนน 0-12) 

         รอยละ 51-79 หมายถึง  มีความรูปานกลาง (คะแนน 13-19) 

         รอยละ 80 และสูงกวา หมายถงึ  มคีวามรูมากหรอืระดับสูง (คะแนน 20 ข้ึนไป) 

3.5.3  พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้าํบางปะกง วิเคราะหและเสนอผลการศึกษาโดย 

ใชสถิติคะแนนเฉลี่ย โดยพจิารณาจากคะแนนเฉลีย่ เปน 3 ระดับ โดยใชเกณฑตัดสินของเบสต 

(Best. 1977 : 174) ดังนี ้ 

  คะแนนสูงสดุของแบบสอบถาม-คะแนนต่ําสุดของแบบสอบถาม       =  3-0   =  1 
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             คะแนนเฉลีย่   ตั้งแต    2.01  -  3.00    หมายถึง   พฤติกรรมอนุรักษน้ําระดับดี 

        คะแนนเฉลี่ย   ตั้งแต    1.01  -  2.67    หมายถึง   พฤติกรรมอนรัุกษน้าํระดับปานกลาง 

           คะแนนเฉลี่ย   ตั้งแต    0.01  -  1.00    หมายถงึ   พฤติกรรมอนุรักษน้ําระดับตองปรับปรุง 

    3.5.4  เปรียบเทียบ พฤตกิรรมในการอนุรักษแมน้ําบางปะกง ของประชาชนใน 

จังหวัดฉะเชงิเทรา จาํแนกตาม เพศ วิเคราะหโดยทดสอบคา ท ี( t-test Independent ) 

        3.5.5  เปรียบเทียบ พฤติกรรมในการอนุรักษแมน้าํบางปะกง ของประชาชนในจังหวัด

ฉะเชิงเทรา  จาํแนกตาม  อายุ  อาชพี  ระดับการศึกษา ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการอนุรักษ

แมน้ําและแหลงน้าํ  วิเคราะหโดยสถิต ิOne-Way ANOVA เมื่อพบความแตกตาง ใชวิธีทดสอบ

ภายหลงัตามวิธีของเชฟเฟ (บุญชม  ศรีสะอาด. 2545 : 119)  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 

 


