
บทท่ี 3 
วิธีด าเนินงานวิจัย 

 
 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือศึกษาการคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของ
ประชาชนต าบลสวนหลวงซึ่งในปี  พ.ศ. 2554คณะผู้วิจัยร่วมกับ  อบต.สวนหลวงได้จัดท าชุดเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยแจกให้กับครัวเรือนประชาชนศึกษาและคาดหวังว่าจะเกิดการปรับเปลื่ยน
พฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชนโดยท าการทดลองกับประชาชน  หมู่ 12 บ้านคลองประชาชมชื่น
ทุกครัวเรือน ในการศึกษาครั้งนี้คณะผู้วิจัยใช้ทั้งวิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส ารวจ   สอบถาม  
สัมภาษณ์การคงอยู่ของความรู้  เกี่ยวกับขยะมูลฝอย  ความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอยและสภาพ
ปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  ของชุมชนเพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการขยะของชุมชนต าบลสวนหลวง  
อีกท้ังยังใช้วิธีการสังเกตสภาพปัญหาขยะของครัวเรือน เป็นเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูล  จากนั้นได้
น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และอธิบายปรากฏการณ์โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 
 

3.1 การศึกษาเชิงปริมาณ 
  การศึกษาเชิงปริมาณนี้เป็นวิธีการหลักที่ใช้ในการศึกษา  การคงอยู่ของความรู้  เกี่ยวกับขยะ
มูลฝอย  ความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอยและสภาพปัญหาเกี่ยวกับขยะมูลฝอย  ในครัวเรือน  
ประชาชน  ต าบลสวนหลวง  อ าเภออัมพวา  จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยมีรายละเอียดการด าเนินงาน
ที่ส าคัญดังนี ้

3.1.1 ประชากร 
                 ประชากรเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยครัวเรือนประชาชนหมู่ที่  12 บ้าน
คลองประชาชมชื่น  ต าบลสวนหลวง อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามทุกครัวเรือน โดยมีทั้งหมด
จ านวน 8 0 ครัวเรือน ซึ่งในปี พ.ศ. 2554 คณะผู้วิจัยร่วมกับ  อบต .สวนหลวงได้จัดท าชุดเอกสาร
ความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยและน ามาทดลองแจกให้กับครัวเรือนประชาชนหมู่ที่ 12ได้ศึกษาทุก
ครัวเรือนและคาดหวังว่าจะเกิดการปรับเปลื่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะของประชาชน ในการศึกษาครั้ง
นี้คณะผู้วิจัยมุ่งศึกษาการคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยของประชาชนต าบลสวนหลวงดังนั้นจึง
ก าหนดให้ประชาชน  หมู่  12 บ้านคลองประชาชมชื่น  ทุกครัวเรือนเป็นประชากรเป้าหมายใน
การศึกษาครั้งนี้และเพ่ือให้เห็นถึงความแตกต่างของการคงอยู่ของความรู้เกี่ยวกับขยะมูลฝอยจึง
ก าหนดให้ประชาชนหมู่ที่ 9 บ้านคลองชมพู่ ซึ่งมี 63 ครัวเรือนเป็นหมู่บ้านเปรียบเทียบ  
 3.1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

  การรวบรวมข้อมูลจากครัวเรือนเป้าหมายครั้งนี้  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือหลักใน
การรวบรวมข้อมูล  โดยมีวิธีการสร้างและการหาคุณภาพแบบสอบถามดังนี้ 
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3.1.2.1 ศึกษาเอกสารต่างๆที่เก่ียวข้อง ได้แก่แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
สวนหลวง (2554-2556) เอกสารต าราและรายงานการวิจัยเกี่ยวกับขยะมูลฝอยในครัวเรือน เป็นต้น 

3.1.2.2 ยกร่างแบบสอบถามให้ครอบคลุมประเด็นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยซึ่งเป็น
แบบสอบถามชนิดผสมทั้งมีข้อค าถามท่ีก าหนดตัวเลือกให้ตอบและค าถามปลายเปิดให้ผู้ตอบมีอิสระ
ในการตอบ ซึ่งแบบสอบถามมีทั้งหมด  4  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามและครัวเรือน 
 ตอนที่  2  ความเข้าใจเกี่ยวกับขยะมูลฝอย 
 ตอนที่  3  ความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอย 
 ตอนที่  4  ปัญหาที่เกิดจากขยะของครัวเรือน 

3.1.2.3 น าร่างแบบสอบถามไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน  3  ท่าน  พิจารณาความ
เหมาะสมและความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา( Content  Validity ) และประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง ( 
Index  of  Congruence : IOC ) โดยมีหลักสูตรการค านวณดังนี้ 
    IOC = Σ R/N 
 เมื่อ IOC หมายถึง  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
 R  หมายถึง  ค่าความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิโดยที่ค่า +1 หมายถึง  ข้อ
ค าถามท่ีสามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน   
 ค่า o  หมายถึง  ข้อค าถามนั้นไม่แน่ใจว่าจะน าไปวัดได้และค่า  - 1  หมายถึง  
ข้อค าถามท่ีไม่สามารถน าไปวัดได้อย่างแน่นอน  

 N  หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งนี้  ผู้วิจัยเลือกค าถามที่มีค่า  IOC  
มากกว่า 0.5  มาใช้เป็นข้อค าถามของเครื่องมือในการวิจัยนี้   ส าหรับข้อค าถามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นเพิ่มเติมนั้น  ผู้วิจัยก็น ามาปรับปรุงตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 

3.1.2.4  น าแบบสอบถามไปทดลองใช้เก็บข้อมูลจากครัวเรือนประชาชน  ต าบลสวน
หลวง  จ านวน 50  ครัวเรือน  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาและน ามาทดสอบค่าความ
เชื่อมั่น ( Reliability) ในข้อค าถามท่ีสร้างมาตรวัดเป็นระดับ  โดยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์ครอนบาค -
อัลฟ่า (Cronbach’s  alpha  Coefficient )  ได้ค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่า = 0.89 ซึ่งเป็นค่าท่ีแสดงว่า
แบบสอบถามนี้มีความเชื่อถือได้ในระดับสูง  สามารถน าไปใช้เก็บข้อมูลได้ 

3.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูลกลุ่มประชากรครัวเรือนซึ่งให้หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกใน

ครัวเรือนเป็นผู้ตอบแบบสอบถามครัวเรือนละ 1 ฉบับ ผู้วิจัยได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
ชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลสวนหลวง พร้อมทั้งประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านทั้ง หมู่ 12 และหมู่ 
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9 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลจากครัวเรือนทั้งหมดตามจ านวนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งได้รับความ
ร่วมมืออย่างดียิ่ง  ท าให้ได้ข้อมูลกลุ่มประชากรครัวเรือนมาท าการศึกษาเพียงพอตามจ านวนที่ก าหนด 

3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามทั้งหมด  ผู้วิจัยน ามาวิเคราะห์โดยใช้คอมพิวเตอร์

โปรแกรมส าเร็จรูป  ทั้งนี้สถิติท่ีใช้ในการประมวลผล  ประกอบด้วย  จ านวน  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ยและค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบแบบ t-test ในส่วนของแบบสอบถามปลายเปิดน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เนื้อหา 

 

3.2 การศึกษาเชิงคุณภาพ 
         การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกหัวหนา้ครัวเรือน  รวมทัง้ใช้วิธีสงัเกตสภาพ
จริงเกี่ยวกับขยะของครัวเรือนเพื่อน าข้อมูลมาใช้อธิบายเสริมการศึกษาเชิงปริมาณให้มีความละเอียด
ชัดเจนยิ่งขึ้น  มีวิธีการศึกษาที่ส าคัญดังนี้ 
 3.2.1 กลุ่มเป้าหมาย 
         กลุม่เป้าหมายในการศึกษาเชิงคุณภาพซึ่งใช้วิธีการสมัภาษณ์เชิงลึกและการสงัเกต
สภาพจริงของครัวเรือน  ได้แก่  หัวหน้าครัวเรือน หมู่บ้านละ  5 ครัวเรือน 
 3.2.2 การสุ่มตัวอย่าง 
         การสุ่มตัวอย่างครัวเรือนเพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตสภาพการจัดการขยะของ
ครัวเรือนนั้น  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง  (purposive sampling) หมู่บ้านละ 5 ครัวเรือน โดย
เลือกครัวเรือนที่หัวหน้าครัวเรือนหรือสมาชิกในครัวเรือน  อยู่บ้านในวันที่ไปสัมภาษณ์และยินดีให้
ข้อมูลพาไปสังเกตสภาพจริงการจัดการขยะของครัวเรือน 
 3.2.3 เครื่องมือการศึกษาเชิงคุณภาพ 
         การศึกษาเชิงคุณภาพนี้ใช้แบบสัมภาษณ์และกล้องบันทึกภาพเป็นเครื่องมือในการ
รวบรวมข้อมูล  ส าหรับแบบสัมภาษณ์มีแนวทางการสร้างเครื่องมือ ดังนี้ 

3.2.3.1 ก าหนดประเด็นค าถามหลักเพ่ือการสสัมภาษณ์ ซึ่งประกอบด้วยค าถามความ
เข้าใจเกี่ยวกับขยะ ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาขยะมูลฝอยของครัวเรือนเป็นต้น 

3.2.3.2 การหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของข้อค าถาม โดยใช้
วิธีการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้องกับขยะ                             

3.2.3.3 น าค าถามไปทดลองสัมภาษณ์  หัวหน้าครัวเรือนในต าบลสวนหลวง  จ านวน  5  
ครัวเรือนและน ามาปรับปรุงข้อค าถามให้มีความเหมาะสม  ชัดเจน  เพื่อการสัมภาษณ์เชิงลึก  หัวหน้า
ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายในการศึกษานี้ 
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3.2.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

                  การสมัภาษณ์เชิงลึก  หัวหนา้ครัวเรือนหมู่บา้นละ 5 ครัวเรือนนี้ ผู้วิจัยด าเนินการดังนี้
  
                  1) ผู้วิจัยท าหน้าที่เป็นผู้สัมภาษณ์ บันทึกข้อมูลและสังเกตสภาพจริงการจัดการขยะ
ของครัวเรือนด้วยตนเอง 
         2) นัดหมายหัวหน้าครัวเรือนล่วงหน้าและเลือกเวลาที่เหมาะสม ที่หัวหน้าครัวเรือน
สะดวกและพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์โดยนัดหมายที่บ้านของหัวหน้าครัวเรือนนั้น 
 3) เตรียมผู้ช่วยนักวิจัยท าหน้าที่ จดบันทึกและบันทึกภาพ 
  4) การด าเนินงานสัมภาษณ์นั้น ผู้วิจัยแนะน าตนเองและผู้ช่วยนักวิจัยพร้อมทั้งสร้าง
บรรยากาศให้ความรู้สึกเป็นกันเองและบอกวัตถุประสงค์ในการมาสัมภาษณ์  พร้อมทั้งให้ค ามั่นว่าจะ
เก็บข้อมูลที่ได้เป็นความลับ  รวมทั้งขออนุญาตจดบันทึกข้อมูลและบันทึกภาพ  จากนั้นได้ด าเนินการ
สัมภาษณ์ตามประเด็นค าถามท่ีเตรียมไว้  เมื่อเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ได้กล่าวขอบคุณและมอบของที่
ระลึก 

3.2.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพนี้  ผู้วิจัยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา ( Content  

validity) โดยน าข้อมูลจากการบันทึกขณะสัมภาษณ์ ( Field notes) มาวิเคราะห์  โดยการจัดกลุ่ม
ข้อมูลเชื่อมโยงแนวคิด  หาความหมายและหาข้อสรุปและน าไปอธิบายเสริมข้อมูลเชิงปริมาณให้มี
ความละเอียดลึกซ้ึงชัดเจนยิ่งขึ้น 
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