บทที่ 3
ระเบียบวิธีการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการ
อนุรักษแหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เปนเรื่องการวิจัยเชิงปริมาณ โดย
มีรายละเอียดในระเบียบวิธีวิจัย ดังนี้
3.1 สมมติฐานในการวิจัย
3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.3 การสรางเครื่องมือ
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
3.1 สมมติฐานในการวิจัย
จากการตรวจเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูวิจัยไดมีการกําหนดกรอบ
แนวคิดที่นําไปสู ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหลงน้ํา ในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรีกําหนดสมมติฐานภายใตกรอบแนวคิดที่ไดทบทวนมา
ดังตอไปนี้
สมมติฐานที่ 1 ประชาชนที่มีอายุมากกวาจะมีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา
มากกวาประชาชนที่มีอายุนอยกวา
สมมติ ฐ านที่ 2 ประชาชนที่ มี ร ะดั บ การศึ ก ษาสู ง กว า จะมี ร ะดั บ การมี ส ว นร ว มในการ
อนุรักษแหลงน้ํามากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา
สมมติฐานที่ 3 ประชาชนที่มีรายไดมากกวาจะมีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลง
น้ํามากกวาประชาชนที่มีรายไดนอยกวา
สมมติฐานที่ 4 ประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลานานจะมีระดับการมีสวนรวมในการ
อนุรักษแหลงน้ํามากกวาประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เปนเวลานอย
สมมติฐานที่ 5 ประชาชนที่มีจํานวนสื่อในการรับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํา
มากกวาจะมีระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํามากกวาประชาชนที่มีจํานวนสื่อในการ
รับรูเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ํานอยกวา

21

ตัวแปร และระดับมาตรวัด
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยนําแบบสอบถามที่ทําการตอบแลว มาทํา
การนําเสนอผลการศึกษาในรูปแบบคําบรรยายประกอบตารางโดยขอมูลสวนใหญเปนขอมูลเชิง
คุณภาพที่มีระดับมาตรวัด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ

ระดับมาตรวัด

-อายุ
-ระดับการศึกษา
-รายได
-ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพืน้ ที่
-จํานวนสื่อในการรับรูขอมูลขาวสาร

มาตรวัดเรียงลําดับ
มาตรวัดเรียงลําดับ
มาตรวัดเรียงลําดับ
มาตรวัดเรียงลําดับ
มาตรวัดเรียงลําดับ

(Ordinal
(Ordinal
(Ordinal
(Ordinal
(Ordinal

Scale)
Scale)
Scale)
Scale)
Scale)

ตัวแปรตาม
-ระดับการมีสวนรวมของประชาชนใน
การอนุรักษแหลงน้ําในแขวงวัดกัลยาณ
เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร

ระดับมาตรวัด
มาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale)

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ในการศึกษา ปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ
แหล ง น้ํ า ในแขวงวั ด กั ล ยาณ ได ดํ า เนิ น การศึ ก ษาวิ จั ย ในลั ก ษณะของการวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณ
(Quantitative research) และเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม (Questionnaire)
3.2.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ประชาชน ที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป (เนื่องจากเปน
กลุ ม ประชากรที่ ส ามารถมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ, ร ว มดํ า เนิ น กิ จ กรรม และร ว มแบ ง ป น
ผลประโยชนในการอนุรักษแหลงน้ําได) ที่พักอาศัยอยูในแขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี ซึ่งมีจํานวน
9,421 คน. (รายงานสถิติจํานวนประชากร. สํานักบริหารงานทะเบียน. กรมการปกครอง. 2554)
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3.2.2 กลุมตัวอยาง
การกํ า หนดขนาดของกลุ ม ตั ว อย า ง โดยการคํ า นวณจากสู ต รคํ า นวณกลุ ม ประชากรที่ รู จํ า นวน
ประชากร (Finite Population) ตามสูตรของ ทาโร ยามาเน (Taro Yamane,1973 : 125)ที่ความเชื่อมั่น
0.95 และความคลาดเคลื่อนในการสุมตัวอยางที่ระดับ 0.05
N
n =
1 + N(e)2
เมื่อ n
=
จํานวนหรือขนาดของกลุมตัวอยาง
N
=
จํานวนประชากรทั้งหมด
e
=
คาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้ (e = 0.05)
9,421
9,421
แทนคาในสูตร
=
n =
1 + 9,421 (0.05)2
1 + 9,421 (0.0025)
=

9,421
23.555

= 399.957 หรือ 400 คน

ทั้งนี้ผูวิจยั ไดเพิ่มตัวอยางสํารองอีกรอยละ 10 คือเพิ่มสํารองอีก 40 ตัวอยาง
การเลือกกลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ไดใชวิธีการสุมตัวอยางแบบไมใชความนาจะเปน (Nonprobability
Sampling) โดยวิธีการคัดเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Selection) จํานวน 400 ตัวอยาง จาก
การแจกแบบสอบถามใหกับประชาชนที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ในบริเวณแขวงวัดกัลยาณ เขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ที่พบ 400 คนแรกจนครบจํานวน (ใชเวลาในการแจกแบบสอบถามและรับ
คืนภายในเวลา 5 วัน)
3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือแบบสอบถาม(Questionnaire) ในการเก็บ
รวบรวมขอมูลโดยแบงแบบสอบถามออกเปน 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานลักษณะสวนบุคคล ไดแก อายุ ระดับ
การศึกษา และรายได แขวงวัดกัลยาณ ขอคําถามเปนลักษณะการตรวจรายการ (Checklist)
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สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานสังคมที่มีความสัมพันธกับระดับการมี
สวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ํา โดยขอคําถาม ไดแก ระยะเวลาที่พักอาศัยอยูในพื้นที่ ต่ํากวา 5 ป
= 1, และตั้งแต 5 ปขึ้นไป = 2 การรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ ไมใช = 0, ใช = 1
สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมในการอนุรักษแหลงน้ําโดยขอ
คําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 3 ระดับไดแกไมเคยมีสวนรวม = 0, เคยมี
สวนรวมนอย (มีสวนรวม 1-2 ครั้ง) = 1, และเคยมีสวนรวมมาก (มีสวนรวมตั้งแต 3 ครั้งขึ้นไป) = 2
ขั้นตอนในการสรางเครื่องมือ
ผูวิจัยไดมีการพัฒนาแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือโดยมีขั้นตอนการ
ดําเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษาทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนขอมู ลพื้นฐานในการ
กําหนดคําถามในแบบสอบถามฉบับรางในสวนที่เกี่ยวของกับการวิจัยครั้งนี้
2. สรางแบบสอบถามใหตรงกับเนื้อหาที่ตองการแลวนําแบบสอบถามฉบับรางเสนอตอ
อาจารย ที่ ปรึ ก ษาเพื่อพิ จ ารณาตรวจสอบความถู ก ตอ งและความเที่ ย งตรงของเนื้อหา (Content
Validity) วาแบบสอบถามนั้นตรงกับเนื้อหาที่ตองการวัดหรือไมและนําไปแกไข ปรับปรุงให
สมบูรณตอไป
3. นําแบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test) เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) กับกลุมทดสอบ
ในพื้นที่แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีลักษณะใกลเคียงกับประชากรใน
แขวงวัดกัลยาณ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน แบบ Test-Retest ณ ระดับนัยสําคัญที่
0.05 ซึ่งในการทดสอบแบบสอบถามในครั้งนี้ไดคาความเชื่อมั่นที่ 0.876
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3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้
3.4.1 ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยแจกแบบสอบถามและรับคืนดวยตนเอง
เพื่ อ ชี้ แ จง ทํ า ความเข า ใจกั บ ผู ต อบแบบสอบถามตลอดจนแก ไ ขป ญ หาที่ เ กิ ด จากการตอบ
แบบสอบถามได
3.4.2 นําแบบสอบถามที่ไดรับมาตรวจสอบความสมบูรณ และถูกตองของแบบสอบถาม
3.4.3 นําขอมูลที่ตรวจสอบเรียบรอยแลวมาจัดระเบียบขอมูล เพื่อเตรียมการสําหรับการ
วิเคราะหทางสถิติโดยใชโปรแกรมสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (SPSS for Windows) ซึ่งมี
ขั้นตอนดังนี้
1) การลงรหัสในแบบสอบถาม
2) จัดทําขอมูลลงรหัส เพื่ออธิบายตัวแปรตามรหัสที่กําหนดไว
3) แปลงขอมูลที่ไดในแบบสอบถามเปนรหัส (Code) แลวบันทึกลงในตารางลงรหัส
4) นําขอมูลจากการลงรหัสใน Coding Form ไปบันทึก
5) กําหนดการสั่งการใชคาสถิติโดยนําไปวิเคราะหดวยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป (SPSS for
Windows) แลวนํามาวิเคราะหคาทางสถิติ
3.5 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
เนื่องจากระดับการวัดของตัวแปรเปนระดับมาตรวัดเรียงลําดับ (Ordinal Scale) และ
มาตรวัดนามบัญญัติ (Nominal Scale) ผูวิจัยจึงใชสถิติแบบไมมีพารามิเตอร (Nonparametric)
1) สถิติวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analytical Statistics) เปนสถิติที่ใชบรรยาย
คุณลักษณะทั่วไปของขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยสถิติ ดังตอไปนี้
คาความถี่ (Frequency) คือ จํานวนคาที่ผูตอบแบบสอบถามเลือกตอบใชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได ตําแหนงทางสังคม ระยะเวลาการอาศัยอยูในพื้นที่ การรับรู
ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําจากหนวยงานที่รับผิดชอบ และการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ํา
คารอยละ (Percentage) ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก อายุ ระดับการศึกษา รายได
ระยะเวลาการอาศัยอยูในพื้นที่ การรับรูขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษแหลงน้ําจากหนวยงานที่
รับผิดชอบ และการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษแหลงน้ํา

25

2) สถิติวิเคราะหเชิงอนุมาน (Inference Statistics) ใชทดสอบสมมติฐานเปนแบบไมมี
พารามิเตอร (Nonparametric) ไดแก
(1) คาไคสแควร (Chi-Square Test) มีสูตรการคํานวณ ดังนี้ (Sidney Siegel , 1956: 43)

1.
2.
3.

Oi
Ei

=
=
=

คาไคสแควร
คาความถี่ที่ศึกษามาได
คาความถี่ที่หวังไวโดยทฤษฎี

=

ผลรวมทั้งหมด

k

4.

i=1

โดยคาไคสแควรใชในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามวามีความสัมพันธกันหรือไม แต ไมสามารถกําหนดทิศทางของความสั มพันธได ใ ช
สําหรับตัวแปรระดับมาตราเรียงลําดับ (Ordinal Scale) และนามบัญญัติ (Nominal Scale) ซึ่งจะเปน
ขอ มูล ที่อ ยูใ นรูป ของความถี่ รอ ยละโดยมีตัว แปรแตล ะตัว แบง เปน ประเภทหรือ กลุม ยอย ๆ
ตั้งแต 2 กลุมขึ้นไป ไดแก ความสัมพันธระหวาง ตัวแปรอิสระ คือ อายุ, ระดับการศึกษา, อาชีพ
, รายได, ระยะเวลาที่อาศัยในพื้นที่, การรับรูขอมูลขาวสาร, ความเห็นดานวัน และเวลาในการ
จัด อบรม, ความเห็น ดา นระยะเวลาจัด อบรม กับ ตัว แปรตาม คือ การเขารวม/ไมเขารวม และ
จํานวนครั้งที่เขารวม
ในการแปลความหมายของค าไคสแควร เพื่ อทราบว าตั วแปรอิ สระและตั ว แปรตามมี
ความสัมพันธกันหรือไม ตองอาศัยตารางคาไคสแควรที่ระดับความมีนัยสําคัญตาง ๆ และการดูตาราง
ตองหาคาชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) มีสูตรการคํานวณ ดังนี้
d.f. = (c-1) (r-1)
c = จํานวนตัวแปรที่เปนชองตั้ง (Column)
r = จํานวนตัวแปรที่เปนแถว (Row)
โดยการแปลความหมาย ไดกําหนดระดับความเชื่อมั่น 95 % (ระดับนัยสําคัญที่ .05) ซึ่ง
ความหมายวา
ถ าระดั บนั ยยะสํ าคั ญทางสถิ ติ ที่ เท ากั บหรื อน อยกว า .05 หมายความว า ตั วแปรอิ สระมี
ความสัมพันธกับตัวแปรตาม หรือตัวแปร 2 ตัวไมเปนอิสระตอกัน
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ถาระดับนัยยะสําคัญทางสถิติที่มากกวา.05 หมายความวา ตัวแปรอิสระไมมีความสัมพันธกับ
ตัวแปรตาม หรือตัวแปร 2 ตัวเปนอิสระตอกัน
(2) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma มีสูตรการคํานวณมีดังนี้ (James A. Davis,
1971: 75)
CP - IP
Gamma =

CP +

CP = คูที่สอดคลองกัน (Consistent Pair)
IP = คูที่ไมสอดคลองกัน (Inconsistent Pair)
โดย Gamma ใชอธิบายเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปร
ตามวามีความสัมพันธกันในทิศทางใด ซึ่งจะพิจารณาจากเครื่องหมายของคา Gamma ประกอบดวย
โดยพิจารณาไดดังนี้
ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma เปนลบ แสดงวา ตัวแปรทั้ง 2 ตัว
มีทิศทางความสัมพันธในทางตรงกันขาม กลาวคือ ถาตัวแปรหนึ่งมีคาสูงตัวแปรอีกตัวจะมีคาต่ํา
ถาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma เปนบวก แสดงวา ตัวแปรทั้ง 2 ตัว
มีทิศทางความสัมพันธในทางเดียวกัน กลาวคือ ถาตัวแปรตัวหนึ่งมีคาสูงตัวแปรอีกตัวจะมีคาสูงดวย
หรือถาตัวแปรตัวหนึ่งมีคาต่ําตัวแปรอีกตัวหนึ่งจะมีคาต่ําดวย
สวนการพิจารณาระดับทิศทางความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามนั้น
พิจารณาไดดังนี้ (James A. Davis, 1971: 49)
คา Gamma
+ 0.70 ขึ้นไป
+ 0.50 – 0.69
+ 0.30 – 0.49
+ 0.10 – 0.29
+ 0.01 – 0.09
0.00
- 0.01 – 0.09
- 0.10 – 0.29
- 0.30 – 0.49
- 0.50 – 0.69
- 0.70 ขึ้นไป

ระดับความสัมพันธ
มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับสูง
มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับคอนขางสูง
มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับคอนขางต่ํา
มีความสัมพันธกันเชิงบวกในระดับต่ํา
ไมมีความสัมพันธกัน
มีความสัมพันธกันเชิงลบในระดับต่ํา
มีความสัมพันธกันเชิงลบในระดับคอนขางต่ํา
มีความสัมพันธกนั เชิงลบในระดับปานกลาง
มีความสัมพันธกันเชิงลบในระดับคอนขางสูง
มีความสัมพันธกันเชิงลบในระดับสูง

