บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การศึกษาวิจยั เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษาถึงระดับความรูและความเขาใจ
เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยและศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ของนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร
จํานวน 6 โรงเรียน โดยผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากร
ประชากรที่ใชศึกษาวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 โรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร เขตจตุจักร ปการศึกษา 2548 จํานวน 6 โรงเรียน ไดแก โรงเรียน
วัดเสมียนนารี โรงเรียนวัดเทวสุนทร โรงเรียนบานลาดพราว โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภช
โรงเรียนเสนานิคมและโรงเรียนประชานิเวศน มีจํานวนนักเรียนรวมทั้งหมด 943 คน
(กองวิชาการสํานักการศึกษา, 2548: 5)
กลุมตัวอยาง
การศึกษาวิจยั ใชการสุมตัวอยางแบบงาย จากจํานวนประชากรที่มีทั้งหมด 943 คน
คํานวณโดยใชสูตรของ Taro Yamane (พิชิต, 2547: 117)
n =
เมื่อ

N
1 + (N x e2)

n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = จํานวนประชากรทั้งหมดที่ใชในการศึกษา
e = ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง เทากับ .05
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แทนคาในสูตร
n =
=

943
1 + (943 x 0.052)
281

กลุมตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษาวิจยั มีจํานวน 281 คน โดยกําหนดกลุมตัวอยาง
เฉลี่ยโรงเรียน ละ 47 คน รวมเปน 282 ตัวอยาง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย คือ แบบสอบถามวัดความรูและความเขาใจ
เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ไดสรางขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยั ทีเ่ กี่ยวของ
แบงออกเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
(GPA) จํานวนสมาชิกในครอบครัว อาชีพของบิดาและอาชีพของมารดาของกลุมตัวอยาง
ตอนที่ 2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมและการไดรับ
ขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอย ซึง่ เปนคําถามเกีย่ วกับการมีสวนรวมในกิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม มีจํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม 20 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
เคยเขารวมกิจกรรม
ไมเคยเขารวมกิจกรรม
ไมมีกิจกรรมนี้ในโรงเรียน

ใหคะแนน 1 คะแนน
ใหคะแนน 0 คะแนน
ใหคะแนน 0 คะแนน

จากนั้นนําคะแนนการมีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม มาสรางเปนเกณฑใหม
โดยใชเกณฑการประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ (2533: 19) และแบงระดับการมีสวนรวม
ในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอม ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้

35
80-100 % (16-20 คะแนน) มีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระดับมาก
60-79 % (12-15 คะแนน) มีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระดับปานกลาง
0-59 % (0-11 คะแนน) มีสวนรวมในกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมระดับนอย
และคําถามเกี่ยวกับแหลงที่ไดรับขาวสารและความถี่ของการไดรับขาวสารเกี่ยวกับ
การคัดแยกขยะมูลฝอย มีจาํ นวน 10 ขอ คะแนนเต็ม 60 คะแนน โดยใชการวัด 7 ระดับ
แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ธีรวุฒิ (2544: 147-156) คือ ทุกวัน 1-2 ครั้ง/สัปดาห
3-4 ครั้ง/สัปดาห 1-2 ครั้ง/เดือน 3-4 ครั้ง/เดือน นาน ๆ ครั้ง และไมเคยเลย
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ไมเคยเลย
นาน ๆ ครั้ง
1-2 ครั้ง/เดือน
3-4 ครั้ง/เดือน
1-2 ครั้ง/สัปดาห
3-4 ครั้ง/สัปดาห
ทุกวัน

ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน
ใหคะแนน

0
1
2
3
4
5
6

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

จากนั้นนําคะแนนการไดรับขาวสารและความถี่ของการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย มาสรางเปนเกณฑใหม โดยใชเกณฑการประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ
(2533: 19) และแบงระดับการไดรับขาวสารและความถี่ของการไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยก
ขยะมูลฝอย ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
80-100 % (48-60 คะแนน) ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยระดับมาก
60-79 % (36-47 คะแนน) ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยระดับปานกลาง
0-59 % (0-35 คะแนน) ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยระดับนอย
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ตอนที่ 3 เปนแบบวัดความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ซึ่งเปนคําถาม
เกี่ยวกับ ความหมายของขยะมูลฝอย ประเภทของขยะมูลฝอย แหลงกําเนิดของขยะมูลฝอย
การเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย การกําจัดขยะมูลฝอย ผลกระทบของปญหาขยะมูลฝอย ขอปฏิบัติ
ในการทิ้งขยะมูลฝอยและประโยชนของการคัดแยกขยะมูลฝอย มีจํานวน 20 ขอ คะแนนเต็ม
20 คะแนน มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
ตอบถูก
ตอบผิดหรือไมไดตอบ

ใหคะแนน 1 คะแนน
ใหคะแนน 0 คะแนน

จากนั้นนําคะแนนของแบบวัดความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย มาสราง
เปนเกณฑใหม โดยใชเกณฑการประเมินผลของกระทรวงศึกษาธิการ (2533: 19) และแบงระดับ
ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ออกเปน 3 ระดับ ดังนี้
80-100 % (16-20 คะแนน) มีความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
ระดับมาก
60-79 % (12-15 คะแนน) มีความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
ระดับปานกลาง
0-59 % (0-11 คะแนน) มีความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย
ระดับนอย
การทดสอบเครื่องมือ
ผูวิจัยทําการทดสอบหาความเที่ยงตรง คาความยาก คาอํานาจจําแนกและความเชือ่ มั่น
ของแบบวัดความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยดังนี้
1. หาความเทีย่ งตรง (Validity) ผูวิจยั นําแบบวัดความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยทีส่ รางขึ้นไปใหคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบความ
ชัดเจนของภาษาและความครอบคลุมของเนื้อหา แลวนําแบบวัดความรูและความเขาใจ
เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยมาปรับปรุงแกไขใหมีความเที่ยงตรง
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2. หาคาความยาก (difficulty) และคาอํานาจจําแนก (discrimination) ผูวิจัยนําแบบวัด
ความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ที่ปรับปรุงแกไขจนเปนที่ยอมรับจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ไปทดสอบกับนักเรียนระดับชัน้ ประถมปที่ 6 ที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําแบบวัดความรูและความเขาใจเรือ่ งการคัดแยกขยะมูลฝอย
มาตรวจใหคะแนนเพื่อวิเคราะหหาคาความยากและคาอํานาจจําแนก โดยเลือกขอทีม่ ีคาความยาก
ระหวาง 0.20-0.80 และมีคา อํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป สมนึก (2546: 195-201)
3. ทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผูวจิ ัยนําแบบวัดความรูและความเขาใจ
เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอย ไปทดสอบหาความเชื่อมั่นกับนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6
ที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน แลวนําแบบวัดความรูและความเขาใจเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยนัน้ มาคํานวณหาคาความเชื่อมัน่ โดยใชสูตรของ Kuder-Richardson (KR-20)
พิชิต (2547: 247) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดความรูแ ละความเขาใจเรื่องการคัดแยก
ขยะมูลฝอยเทากับ 0.82
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตัวเอง โดยนําหนังสือราชการที่วิทยาลัย
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ถึงผูอํานวยการของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
เขตจตุจักร ทีเ่ ปนกลุมตัวอยางทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
ซึ่งใชวิธีการแจกแบบสอบถามในการวิจยั ใหกับหัวหนาอาจารยสายระดับชั้นประถมปที่ 6
พรอมทั้งชี้แจงวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัย แลวนําแบบสอบถามในการวิจัยทดสอบวัดความรู
และความเขาใจเรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยกับเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมปที่ 6 ของแตละ
โรงเรียน แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การศึกษาวิจยั ใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพื่อการวิจยั ทางสังคมศาสตร หาคาสถิติ
ดังนี้คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และทดสอบสมมติฐานโดยใชคา Chi-Square ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05

