
 
บทที่  3 

 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
 การวิจัยคร้ังนี้  มีวิธีการศึกษาประชากรและกลุมตัวอยาง  การเก็บรวบรวมขอมูล  เคร่ืองมือ  
ท่ีใชในการศึกษา  และการวิเคราะหขอมูล  ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
3.1 ประชากร  และ  กลุมตัวอยาง 
 
                    1) ประชากร 

ประชากรท่ีใชศึกษา ไดแกประชาชนบานแมสะลาบในพื้นท่ีหมู 7 ตําบลชมภู    
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 271 ครัวเรือน    
     
      2)   กลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้   ผูวิจัยเลือกใช เทคนิคการสุมตัวอยาง
แบบเจาะจง โดยสุมจากครัวเรือนท่ีมีบุตรอยูในวัยเรียน  ตามตารางสําเร็จรูปของ Darwin  Hendel ท่ี
ความเช่ือม่ันรอยละ  95 ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  158 ครัวเรือนจากกลุมประชากรทั้งหมด   
ซ่ึงผู ศึกษาไดศึกษาขนาดตัวอยางเพิ่มจํานวน 160 ครัวเรือน 
 
3.2 ขอมูล  และแหลงขอมูล 
 
 ขอมูลท่ีรวบรวมเพ่ือใชในการศึกษาวจิัย แบงออกเปน   2   ประเภท   คือ 

1) ขอมูลปฐมภูมิ  เปนการเก็บขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสอบถาม  ซ่ึงประกอบดวย  
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก  เพศ  อายุ  อาชีพ  การศึกษา รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูใน
ชุมชน  ตําแหนงในชุมชน การถือครองที่ดิน ขอมูลการจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนของกลุมตัวอยาง  
ไดแก ปรับปรุงภูมิทัศน การจัดสภาพแวดลอม สถานท่ีสาธารณะในเขตบานของตนเอง ความสะอาด
ของสองฝงลําน้ํา ความสะอาดของแมน้ํา (ไมระบายนํ้าเสียลงแมน้ํา ขยะและส่ิงปฏิกูลตาง ๆ ลงสู 
ลําน้ํา ความรู ความเขาใจเร่ืองส่ิงแวดลอมระบบนิเวศแมน้ํา การมีสวนรวมของชุนชนในการดูแลรักษา  
จัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา  ปญหา  อุปสรรค ในการดําเนินงานและความคิดเห็นเสนอแนะ     
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 2)   ขอมูลทุติยภูมิ ไดแก  เปนขอมูลเกี่ยวของกับเร่ืองศึกษา จากการศึกษาคนควา จากงานวิจัย
ท่ีเกี่ยวของ  เอกสารทางวิชาการ วารสาร บทความ  อินเตอรเน็ต  (Internet)     
 -   ขอมูลท่ัวไปของพื้นท่ีศึกษา 
 -   ขอมูลประชากรในชุมชน 
 -   ขอมูลการดําเนินกิจกรรมดานส่ิงแวดลอมของชุมชน 
 -   ขอมูลโครงการตาง ๆ  ดานส่ิงแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในชุมชน   
 
3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ คือ  แบบสอบถามสําหรับประชาชนผูอยูอาศัยบริเวณ
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ ตําบลชมพู อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา      
รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน  ตําแหนงในชุมชน การถือครองท่ีดิน เปนลักษณะคําถาม
ปลายปด   
  สวนท่ี 2  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเร่ืองส่ิงแวดลอมของแมน้ํา เปนคําถามลักษณะให
ทําเคร่ืองหมายถูกผิด ตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0 คะแนน  

สวนท่ี 3 การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา ไดแก      
มีสวนรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหา มีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ มีสวนรวม
ในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงานและมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล โดยใช
คําถามแบบมาตรวัดแบบ Likert  Scale ซ่ึงจะแบงลําดับความคิดเห็น ออกเปน 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด  
มาก  ปานกลาง  นอย  นอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 
 

ระดับความคดิเห็น คําถามเชิงบวก คําถามเชิงลบ 
มากท่ีสุด 5 1 
มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 
นอย 2 4 
นอยท่ีสุด 1 5 
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 สวนท่ี 4  ปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการสวนรวมของประชาชนใน
จัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ   
 
3.4 การวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิเคราะหการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ   
เทคนิคท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณท่ีไดจากแบบสอบถามของงานวิจัยนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติ
ในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
   1)   ใชสถิติเชิงพรรณนา  (descriptive  statistics) ในการวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน ไดแก   
คาความถ่ี คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน อธิบายลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยางท่ีศึกษา  
ไดแก เพศ  อายุ  อาชีพ  การศึกษา รายได ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน ตําแหนงในชุมชน การถือครอง
ท่ีดิน ปรับปรุงภูมิทัศน  การจัดสภาพแวดลอม ความรู ความเขาใจเร่ืองส่ิงแวดลอมของแมน้ํา การมี
สวนรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหา  การมีสวนรวมในการวางแผนและตัดสินใจ การมีสวนรวม
ในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงาน  และการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผล 
   2) ใชสถิติการทดสอบคาเฉล่ียสําหรับหลายกลุมตัวอยางและเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางปจจัยทางสังคม ดานเพศ กับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดลอม 
สองฝงลําน้ําแมสะลาบ วิเคราะหโดยคาที (t-test) และวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว  
(Analysis of Variance : ANOVA) สําหรับการหาความแตกตางของอายุ อาชีพ การศึกษา รายได   
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ตําแหนงในชุมชน การถือครองท่ีดิน ปรับปรุงภูมิทัศน การจัด
สภาพแวดลอม กับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ 
ท้ังในข้ันตอนของการรวมรับรูสถานการณและสภาพปญหา  การมีสวนรวมในการวางแผนและ
ตัดสินใจ การมีสวนรวมในการปฏิบัติตามโครงการและแผนงาน  และการมีสวนรวมในการ
ตรวจสอบและประเมิน 
   3)   เกณฑในการประเมินการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการส่ิงแวดลอม  สองฝง
ลําน้ําแมสะลาบ  อําเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม โดยใชเกณฑการประเมินของ Likert  Seale (อางใน  
ยุทธ  ไกยวรรณ, 2545)  ซ่ึงแบงเกณฑออกเปน  5  ระดับ  ดังนี้ 
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ระดับคะแนนเฉล่ีย การมีสวนรวม 
4.21  -  5.00 ระดับมากท่ีสุด 
3.41  -  4.20 ระดับมาก 
2.61  -  3.40 ระดับปานกลาง 
1.81  -  2.60 ระดับนอย 
1.00  –  1.80 ระดับนอยท่ีสุด 

 
3.5 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการ
จัดการส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ําแมสะลาบ 

 
 ปจจัยทางสังคม 

-  เพศ   
-  อายุ     
 -  อาชีพ   
-  การศึกษา       
-  ตําแหนงในชุมชน    
-  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน   
 

ปจจัยทางเศรษฐกิจ 
-  รายได    
-  การถือครองท่ีดิน   

ปจจัยดานความรูความเขาใจในการ
จัดการส่ิงแวดลอมของแมน้ํา

การมีสวนรวมในการจัดการ
ส่ิงแวดลอมสองฝงลําน้ํา 

แมสะลาบ 
-  มีสวนรวมรับรูสถานการณ 
 และสภาพปญหา 
-  มีสวนรวมในการวางแผนและ 
 ตัดสินใจ 
-  มีสวนรวมในการปฏิบัติตาม 
 โครงการและแผนงาน 
-  มีสวนรวมในการตรวจสอบและ 
 ประเมินผล 


