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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
   ประชากรที่ศกึษา (Population) ไดแก   ประชาชนที่เปนหัวหนาครอบครัวที่ตั้งบานเรือน
อาศัยอยูในเขตตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวดัชลบุรี  จํานวน  1,439  ครัวเรือนใน  8  หมูบาน 
ไดแก บานเนนิหิน  บานเนนิดินแดง  บานโปรงเกตุ  บานบึงตะกู  บานคลองมือไทร  บานเขากระถิน  
บานหนองเสือชอ  และบานหวยซุง 
   กลุมตัวอยางที่ศึกษา (Sample) ในการศึกษาครั้งนี้  เปนการศึกษาการมสีวนรวมของประชาชน
ตอการจัดการขยะมูลฝอยของตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวัดชลบุรี   ผูศึกษาวิจัยไดทําการ 
ศึกษาเลือกกลุมตัวอยาง (Sampling) จากประชาชนที่เปนหัวหนาครอบครัว  ที่ตั้งบานเรือนอาศัยอยู
ในเขตตําบลธาตุทอง ทัง้ 8 หมูบาน โดยวิธีการสุมตวัอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) 
และจากการสํารวจขอมูลเบื้องตนพบวา   ประชาชนในตําบลธาตุทอง ทั้ง 8 หมูบาน    มีลักษณะ   
ไมแตกตางกัน (Homogeneity) ทั้งในเรื่องสภาพแวดลอม   ศาสนา   วัฒนธรรม   วิถีชีวิต      และการ
ประกอบอาชพี    

สําหรับขนาดของกลุมตัวอยางที่จะทําการศึกษา    ใชสูตรคํานวณหาคาขนาดของ
กลุมตัวอยางของยามาเน (Yamane, 1976, อางถึงใน สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ.  2544 : 127) 
เนื่องจากเปนสูตรที่นิยมนํามาใชในงานวจิัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  และเปนสูตรที่
พิจารณาระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับไดไวในสูตรดวย  ดังนี ้

 
                                                               n  =  N/(1+Ne2) 

 
         เมื่อ   n   แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 
                  N  แทนจํานวนประชากร 

                                                                         e   แทนระดบัความคลาดเคลื่อน (ในที่นีใ้ช e = 0.05)  
                                                               ดังนั้น     เมื่อแทนคาลงในสูตรแลวจะได  
                                                               n  = 1,439/(1+1,439(0.05)2) 
                                                                   = 313 
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ในทางปฏิบัติจะเพิ่มจํานวนขนาดตัวอยางจากที่คํานวณไดอีก  รอยละ 10   เพื่อปองกัน
ปญหาการจัดเก็บขอมูลไดไมครบถวน ดังนั้น ขนาดตวัอยางที่จะทําการศึกษาวจิัยในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 
345  ตัวอยาง   การคัดเลือกกลุมตัวอยางจากประชากรดําเนินการ ดังนี ้

3.1.1  กําหนดจํานวนตัวอยางที่จะสุมในแตละหมูใหเปนไปตามสัดสวนของจํานวน
ครัวเรือนในหมูนั้น ๆ โดยใชการคํานวณคาแบบบัญญัติไตรยางค 

3.1.2  สุมตัวอยางในแตละหมูโดยใชการสุมแบบงายดวยวิธีจับสลากจากเลขที่บานของ
ครัวเรือนทุกหนวยในหมูนั้น ๆ จนครบตามจํานวนที่ตองการ 
 
 
ตาราง 2   จํานวนประชากรและกลุมตัวอยาง  
  

หมูที่ ช่ือหมูบาน จํานวน 
ครัวเรือน 

จํานวนตัวอยาง   
(คน) 

1 บานเนินหิน 175 42 
2 บานเนินดินแดง 169 41 
3 บานโปรงเกต ุ 255 61 
4 บานบึงตะก ู 143 34 
5 บานคลองมือไทร 236 57 
6 บานเขากระถนิ 148 35 
7 บานหนองเสือชอ 198 47 
8 บานหวยซุง 115 28 

                     รวม                  1,439                  345 

 
 

 3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.2.1  เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ผูศึกษาวจิัยเลือกใชเครื่องมือ  3  ประเภทคือ หนึ่ง
การศึกษาเอกสารและการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ   อาทิ  เอกสารประกอบการปฏิบัติงานของ 
อบต. เพื่อนํามาประกอบการวิเคราะหปญหาของชุมชน    เครื่องมือประเภทที่สองคือ แบบสอบถาม
ที่ใชสอบถามหัวหนาครอบครัว  จํานวน  345  ชุด  ซ่ึงผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการศกึษาเครื่องมือที่มี
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อยูเดิมจากงานวิจัยที่มแีนวคดิคลายคลึงกัน (วไิลวรรณ  ตนตระกูลไชย.  2545 : 92-97)  และนําเสนอ
อาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคณุวุฒจิํานวน 4 ทาน (ดังรายชื่อปรากฏตามภาคผนวก ก) เพื่อตรวจสอบ
ความตรงตอเนื้อหา (Content Validity) ความเหมาะสมของภาษาที่ใชในขอคําถาม       จากนั้นนําไป
ปรับปรุงแกไข  และนําเสนออาจารยที่ปรึกษาอีกครั้งกอนนําแบบสอบถามไปใชในการจัดเก็บขอมลู  
และเครื่องมือประเภทที่สาม เปนการใชเทคนิคการประชมุกลุมยอย (Focus Group Discussion) เพื่อ
หาปญหาและแนวทางแกไขปญหา (ประเดน็การประชุมกลุมยอยปรากฏตามภาคผนวก ค) 

  ลักษณะเครื่องมือมีรายละเอยีด  ดังนี้  
  แบบสอบถามหัวหนาครอบครัวจํานวน  345  ชุด  แตละชุดแบงออกเปน  6  สวน   ดังนี ้

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลและขอมูลทั่วไปของครัวเรือน เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูล
พื้นฐานสวนบคุคลและลักษณะทัว่ไปของผูตอบแบบสอบถาม  ประกอบดวยปจจยัดานบุคคล ไดแก  
เพศ อายุ รายไดเฉลี่ยตอเดือน ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูในครัวเรือน  การไดรับ
ขอมูลขาวสารเรื่องขยะมูลฝอย   

การกําหนดเกณฑอิงกลุมเพือ่ใชกําหนดเกณฑระดับอายขุองกลุมตัวอยาง  3  ระดับ
ใชวิธีการอิงกลุมโดยใชคาเปอรเซ็นตไทลแบงเปน  3  ระดับ  ดังนี้  

อายุ   18-37  ป  หมายถึง  กลุมอายุต่ํา 
อายุ   38-52  ป        หมายถึง  กลุมอายุปานกลาง 
อายุ   53  ปขึ้นไป    หมายถึง  กลุมอายุสูง 
การกําหนดเกณฑอิงกลุมเพือ่ใชกําหนดเกณฑระดับรายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุม

ตัวอยาง  3  ระดับ ใชวิธีการอิงกลุมโดยใชคาเปอรเซ็นตไทลแบงเปน  3  ระดับ  ดังนี ้ 
รายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน    8,500 บาท หมายถึง  กลุมรายไดต่ํา 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน   8,501-14,000 บาท หมายถึง  กลุมรายไดปานกลาง 
รายไดเฉลี่ยตอเดือน  14,000 บาท ขึ้นไป หมายถึง  กลุมรายไดสูง 
การกําหนดเกณฑอิงกลุมเพือ่ใชกําหนดเกณฑระดับจํานวนสมาชิกที่อาศัยอยูใน

ครัวเรือนของกลุมตัวอยาง  3  ระดับ ใชวิธีการอิงกลุมโดยใชคาเปอรเซน็ตไทลแบงเปน  3  ระดับ 
ดังนี้  

สมาชิก  1-3  คน      หมายถึง  กลุมที่มีสมาชิกนอย 
สมาชิก  4-5  คน        หมายถึง  กลุมที่มีสมาชิกปานกลาง 
สมาชิกตั้งแต  6  คนขึ้นไป      หมายถึง  กลุมที่มีสมาชิกสูง   
สวนที่ 2  ความรูความเขาใจในเรื่องขยะมลูฝอย     เปนคําถามเกี่ยวกับความรู   

ความเขาใจในดานทั่วไป ดานการจัดเก็บ กาํจัด ขนสง และความตระหนักและเห็นความสําคัญของ
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ปญหาขยะมูลฝอย   โดยใหผูตอบเลือกตอบวาใชหรือไมใช   เกณฑการใหคะแนนพิจารณาจาก
การตอบคําถาม  คือตอบถูกให 1 คะแนน  ตอบผิดให 0 คะแนน 

การกําหนดเกณฑอิงกลุมเพือ่ใชกําหนดเกณฑระดับความรูความเขาใจในเรื่องขยะ
มูลฝอย  3  ระดับ  ใชวิธีการอิงกลุมโดยใชคาเปอรเซ็นตไทลแบงเปน  3  ระดับ  ดังนี ้ 

ระดับคะแนน  15-21   คะแนน  หมายถึง  ความรูความเขาใจอยูในระดับต่ํา 
ระดับคะแนน  22-27   คะแนน  หมายถึง  ความรูความเขาใจอยูในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน ตั้งแต 28 คะแนนขึ้นไป หมายถึง  ความรูความเขาใจอยูในระดับสูง 
สวนที่ 3  ความคิดเห็นตอการจัดการขยะมลูฝอย  ประกอบดวยความคิดเห็นในดาน

ทั่วไป  ดานการจัดเก็บ กําจัด ขนสง   และความตระหนักและเหน็ความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอย 
ซ่ึงเปนคําถามแบบ  Rating Scale  โดยแบงความคิดเหน็และคะแนนออกเปน  3  ชวงดังนี้      คําถาม
เชงิบวก  ตอบเห็นดวยให 3 คะแนน  ไมแนใจให 2 คะแนน ไมเห็นดวยให 1 คะแนน      สวนคําถาม
เชิงลบ ตอบเหน็ดวยให 1 คะแนน  ไมแนใจให 2 คะแนน  ไมเหน็ดวยให 3 คะแนน 

การกําหนดเกณฑอิงกลุมเพือ่ใชกําหนดเกณฑระดับความคิดเห็นตอการจัดการขยะ
มูลฝอย  3  ระดับ  ใชวิธีการอิงกลุมโดยใชคาเปอรเซ็นตไทลแบงเปน  3  ระดับ  ดังนี ้ 

ระดับคะแนน   73-83      คะแนน  หมายถงึ  ความคิดเหน็อยูในระดับต่ํา 
ระดับคะแนน   84-93      คะแนน  หมายถงึ  ความคิดเหน็อยูในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน   ตั้งแต 94 คะแนนขึ้นไป  หมายถึง  ความคิดเห็นอยูในระดับสูง 
สวนที่ 4  การมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมลูฝอย  เปนคําถามเกีย่วกับ

การมีสวนรวมของประชาชนในดานการรวมมือแกไขปญหา  ดานการรวมปฏิบัติ   และดานการรวม
ลดปริมาณขยะมูลฝอย   ซ่ึงเปนคําถามแบบ  Rating Scale  โดยแบงออกเปน  3  ชวง  ดังนี้     คําถาม
เชิงบวก  ตอบทําเปนประจําให  3  คะแนน   ทํานาน ๆ คร้ังให  2  คะแนน   ไมเคยทําให  1  คะแนน  
สวนคําถามเชิงลบ  ตอบทําเปนประจําให  1  คะแนน  ทํานาน ๆ คร้ังให  2  คะแนน  ไมเคยทําให  3 
คะแนน 

การกําหนดเกณฑอิงกลุมเพือ่ใชกําหนดเกณฑระดับการมีสวนรวมตอการจัดการ
ขยะมูลฝอย  3  ระดับ  ใชวิธีการอิงกลุมโดยใชคาเปอรเซน็ตไทลแบงเปน  3  ระดับ  ดงันี้  

ระดับคะแนน   26-37   คะแนน   หมายถึง   การมีสวนรวมอยูในระดับต่ํา 
ระดับคะแนน   38-48   คะแนน   หมายถึง   การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง 
ระดับคะแนน   ตั้งแต 49 คะแนนขึ้นไป  หมายถึง   การมีสวนรวมอยูในระดับสูง 
สวนที่ 5  ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย  

เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย  ในเขต
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องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง อําเภอบอทอง จังหวดัชลบุรี   ในดานทั่วไป ดานจดัเก็บ ขนสง 
กําจัด และความตระหนกัและเหน็ความสําคัญของปญหาขยะมูลฝอย โดยใหผูตอบเลือกคําตอบวา 
ใช หรือ ไมใช   หากตอบใชให  1  คะแนน   ตอบไมใชให  0  คะแนน 

สวนที่ 6  ขอเสนอแนะและแนวทางแกไขปญหาเพื่อการมีสวนรวมของประชาชน
ตอการจัดการขยะมูลฝอย เพื่อใหผูตอบไดใหขอเสนอแนะในดานความรวมมือแกไขปญหา ดานการ
รวมปฏิบัติ   และดานการรวมลดปริมาณขยะมูลฝอย      โดยใหผูตอบเลือกคําตอบวา ใช หรือ ไมใช  
หากตอบใชให  1  คะแนน   ตอบไมใชให  0  คะแนน 

3.2.2  การจัดทําโครงการแกไขปญหาการจัดการขยะของชุมชน   ผูศึกษาวจิัยไดนําผลจาก
การวิเคราะห ปญหา แนวทางแกไข  และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการ
ขยะมูลฝอย  ที่ไดจากแบบสอบถามและจากการประชุมกลุมยอยมาเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการ   
โดยมีขั้นตอนในการพัฒนาคือ   การกําหนดชื่อโครงการไดยึดหลักการสื่อใหเห็นถึงกิจกรรมที่จะ
ดําเนินการ   วัตถุประสงคยึดหลักการสื่อใหเห็นวาประชาชนจะไดอะไรจากการทํากิจกรรม   
เปาหมายโครงการคือส่ิงที่ตองการใหเกิดขึน้ในชมุชน วิธีดาํเนนิการเปนการพิจารณาดูถึงวัตถุประสงค 
ที่ตองการสื่อใหทราบขอมูลขาวสารและขอปฏิบัติ รวมทั้งจะตองมีความรูที่ถูกตองเหมาะสม ซ่ึงการ
ดําเนินการจึงตองมีทั้งการใหขอมูล ขาวสาร ความรูในทางปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําความรูไปปฏิบัติ
ไดจริง    และจําเปนตองจดัหาอุปกรณสนบัสนุนใหสอดรับกับการปฏิบัติของชุมชนดวย    สวนการ
ประเมินผลโครงการ  เนื่องจากโครงการเปนการใหขอมูลขาวสารความรูเพื่อใหประชาชนนําไป
ปฏิบัติได   ดังนั้น การประเมินผลโครงการจึงเปนการประเมินผลการรับรูขอมูลขาวสารและความรู
ในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย    เพื่อยืนยันวา โครงการมีผลใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสารความรู  
ในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอยเพิม่มากขึ้นและสามารถนําความรูไปใชปฏิบัติไดจริงโดยใชแบบประเมนิ
การรับรูขอมูลขาวสารความรูในเรื่องการทิง้ขยะมูลฝอยกอนและหลังการเขารวมโครงการเปน
เครื่องมือในการประเมินผล  ตลอดจนสังเกตพฤติกรรมการทิ้งขยะหลังการเขารวมโครงการเพื่อนําไปใช
ประโยชนในการปรับปรุงโครงการดวย     ซ่ึงโครงการที่ไดคือ  “โครงการใหขอมูล ขาวสาร ความรู
และวิธีปฏิบัตใินการทิ้งขยะมูลฝอย”    ซ่ึงผูศึกษาวจิัยไดนําโครงการเสนอตอที่ประชุม อบต. เพื่อขอ  
ความเหน็ชอบในการนําไปปฏิบัติ 

3.2.3  การวิจยัในขั้นตอนการประเมินผลโครงการ  ผูศึกษาวิจยัไดเลือกใชวิธีการประเมินผล
ที่ใชแบบประเมินการรับรูขอมูลขาวสารความรูกอนและหลังการเขารวมโครงการ     เพื่อช้ีใหเห็นวา  
ผูเขารวมโครงการมีการรับรูขอมูลขาวสารความรูในทางที่ดีขึ้น      ลักษณะเครื่องมือประกอบดวย   
ขอคําถามเกี่ยวกับประโยชนและโทษของขยะมูลฝอย   การคัดแยกขยะ   การกําจัดขยะอยางถูกวิธี  
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และขอปฏิบัติของประชาชนในการทิ้งขยะ โดยเปนขอคําถามแบบถกูผิด  หากตอบถูกให  1  คะแนน  
หากตอบผิดให  0  คะแนน  
 

3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 

3.3.1  การจัดเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของประชาชน    
ตอการจัดการขยะมูลฝอย ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขปญหา ดําเนนิการโดย 

1)  ขอความรวมมือจากเจาหนาที่ อบต. ในการออกจัดเกบ็ขอมูลตามแบบสอบถาม
จากกลุมตวัอยาง จํานวน  345  คน  ระหวางเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  2548  

2)  จัดประชุมกลุมยอย   เพื่อคนหาปญหา สาเหตุและแนวทางแกไข  ในวันเสารที่ 3 
กันยายน  2548    เวลา 9.00-12.00 น.    ณ หองประชุม อบต.   มีผูเขารวมประชุมจํานวน 12 คน โดย
กําหนดจัดประชุมกลุมยอยข้ึนในกลุมประชาชนหมูที ่ 2  บานเนินดินแดง       เนื่องจากหมูที ่ 2  เปน
ชุมชนขนาดกลางที่มีจํานวนประชาชนและจํานวนครัวเรือนไมมากและนอยเกินไป       ประกอบกบั
การสํารวจขอมูลเบื้องตนพบวา ประชากรทัง้ 8 หมู มีลักษณะไมแตกตางกัน ทัง้ในเรื่องสภาพแวดลอม  
ศาสนา วัฒนธรรม  วิถีชีวติ  และการประกอบอาชีพ   จึงนํามาเปนแหลงขอมูลเพิ่มเติมอีกแหลงหนึง่
นอกเหนือจากการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ และขอมูลจากแบบสอบถาม 

3.3.2  การจัดเก็บขอมูลเพื่อการประเมินผลโครงการพัฒนา  โดยประชมุชี้แจงและนําเสนอ
โครงการพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้นตอที่ประชุมองคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง       เมื่อวันศกุรที่  30 
กันยายน  2548      รวมทั้ง  “โครงการใหขอมูล ขาวสาร ความรูและวิธีปฏิบัติในการทิ้งขยะมูลฝอย”    
เพื่อขอความเห็นชอบในการทดลองใชในหมูที่  2  ดวยเหตุผลความเหมาะสมในการจัดทําเปนพื้นที่
ทดลองโครงการ เชนเดียวกบัเหตุผลในการเลือกจัดประชุมกลุมยอย    และประเมนิผลโครงการโดย
ใชแบบประเมนิการรับรูขอมูลขาวสารความรูในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอยกอนและหลังการเขารวม
โครงการเพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบผลการรับรูขอมูลขาวสารความรู   จากนั้นนาํผลการประเมิน
มาใชปรับปรุงโครงการพัฒนาในประเด็นตาง ๆ   เพื่อใหเกิดความสมบูรณสําหรับการนําไปใชประโยชน
ในโอกาส  ตอไป 

  

3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 
   3.4.1  ขอมูลที่ไดจากการศกึษาเอกสาร   ใชการวิเคราะหเนื้อหาและนาํเสนอผลในลักษณะ
การบรรยายความ  
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   3.4.2  การวิเคราะหคุณลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยาง ใช  คารอยละ (Percentage)   
   3.4.3  การวิเคราะหเพื่อเปรยีบเทียบการมสีวนรวม จําแนกตามเพศ ใช Independent t-test  
   3.4.4  การวิเคราะหเพื่อเปรยีบเทียบการมสีวนรวม จําแนกตามอายุ รายได ระดับการศึกษา 
อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การไดรับขาวสาร ใช  F-test 
                3.4.5  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวม  จําแนกตามระดับความรูความเขาใจ 
ระดับความคิดเห็น ใช  F-test 
   3.4.6  นําผลการวิเคราะหจากขอ 3.4.1-3.4.5 มาจดัทําโครงการพฒันาพรอมนาํไปทดลองใช
ในหมูที่  2  ตําบลธาตุทอง 
   3.4.7  การประเมินผลโครงการพัฒนา   ใช การวิเคราะหเปรียบเทยีบความแตกตางของการ
รับรูขอมูล ขาวสาร ความรูในเรื่องการทิ้งขยะมูลฝอย   กอนและหลังการเขารวมโครงการ ใช    
Paired t-test           
 

3.5  ขั้นตอนการทําวิจัย 
 

การศึกษาวิจัย  เร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนตอการจัดการขยะมูลฝอย : กรณีศึกษา
องคการบริหารสวนตําบลธาตุทอง  อําเภอบอทอง  จังหวัดชลบุรี      ผูศึกษาวิจัยไดดําเนินการตาม
ขั้นตอนปรากฏตามภาพ 3 
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ภาพ 3  ขั้นตอนการทําวจิัย 
 

ขั้นตอนการทําวิจัย 

ทบทวนเอกสาร
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

วิเคราะหเนื้อหา 

กําหนดตัวอยาง   
สรางแบบสอบถาม 
เก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 
ทดสอบสมมุติฐาน 

จัดการประชุมกลุมยอย 

วิเคราะหขอมูล 

การสังเคราะหขอมูล ปญหา และแนวทางแกไข 

การกําหนด/ นําเสนอ โครงการพัฒนา 

การทดลองใช/ ปรับปรุง 
โครงการพัฒนา 

การจัดเก็บ/ วิเคราะหขอมูล 
จําแนกตามแหลงขอมูล 

การสังเคราะหขอมูล ปญหา แนวทางแกไข 
เพื่อการกําหนดโครงการพัฒนา 

การทดลองใช/ ปรับปรุงโครงการ 


