
บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนินงานวิจัย 
 

ในการดําเนินการงานวจิัย ผูวิจัยไดกาํหนดแนวทางในการดําเนนิการวจิัยเพื่อใหบรรลุตาม

วัตถุประสงคไวเปนเรื่องๆ ประกอบดวย  ประชากรและกลุมตวัอยาง ขนาดของกลุมตัวอยางและ

วิธีการคัดเลือกตัวอยาง ขั้นตอนการดําเนนิการวจิัย เครื่องมือที่ใชในการวิจยั การเก็บรวบรวมขอมูล 

และการวิเคราะหขอมูลพรอมทั้งสถิติที่ใชในการวิจัย โดยรายละเอยีดในแตละเรื่องนัน้มีดังตอไปนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง   

3.1.1 โครงการกอสรางที่ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ โครงการกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษ 

(ประเภทอาคารพักอาศัย) อาคารสูงตั้งแต 23 เมตรขึ้นไป หรือ พื้นที่ตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ที่

ทําการจดทะเบียนขออนุญาตกอสรางตั้งแตเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ไวที่กอง

ควบคุมอาคาร สํานักการโยธา (กทม.2) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

 3.1.2 ประชากรผูใหสัมภาษณ คือ ผูจัดการโครงการในสวนของบริษัทผูบริหารโครงการ

กอสราง และประชากรผูตอบแบบสอบถามคือ ผูจัดการโครงการ วิศวกรโครงการ วิศวกรควบคุมงาน

หรือบุคคลที่รับรูสถานการณหนางานหรือทราบสภาพปญหาการจัดการขยะจากการกอสรางที่เกิดขึ้น

ไดเปนอยางดี  และประจําอยูในแตละโครงการของการกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ไดทําการ

เลือกจากหัวขอ 3.2.1      

3.2 ขนาดของกลุมตัวอยางและวิธีการคัดเลือก 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้เปนบุคคลที่รับรูสถานการณหนางานหรือทราบสภาพ

ปญหาการจัดการขยะจากการกอสรางที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี และประจําอยูในแตละโครงการของการ

กอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษ ที่ไดจากขอมูลสถิติการขอจดทะเบียนอนุญาตกอสรางเปนโครงการ

กอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษ ตั้งแตเดือนเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ไวที่ กอง
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ควบคุมอาคาร สํานักการโยธา (กทม.2) ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยมีวิธีการเลือกตัวอยางดังขั้นตอน

ตอไปนี้ 

 3.2.1 ประชากร สํารวจจํานวนโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษจากขอมูลสถิติการ

ขอจดทะเบียนอนุญาตกอสราง ตั้งแตเดือนเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ไวที่ กอง

ควบคุมอาคาร สํานักการโยธา (กทม.2) ในเขตกรุงเทพมหานคร สรุปมีประชากรจํานวนทั้งสิ้น 72 

โครงการ 

 3.2.2 กลุมตัวอยางในการสัมภาษณใชวิธี Accidental Sampling ซ่ึงเปนวิธีที่เลือกเอาตาม

สะดวกในการติดตอและการเก็บรวบรวมขอมูล โดยกลุมตัวอยางไดนํามาจากจํานวนครึ่งหนึ่งของ

ประชากรที่นํามาทําแบบสอบถามจํานวน 61 โครงการ คือ 30 โครงการ โดยสัมภาษณกลุมตัวอยางจน

ไดจํานวนที่ครบถวน 

  3.2.3 กลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม ใชจํานวนของประชากรทั้งหมดในขอที่ 

3.2.1 ซ่ึงมีจํานวนประชากรที่แนนอน นํามาคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยางที่ตองใชในการวิจัย โดย

ในการคํานวณผูวิจัยไดเลือกใชตัวอยางโดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro Yamane,  1973, pp.125) 

โดยใหมีคาความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยางเทากับรอยละ 5  (ระดับความเชื่อมั่น 95%)  ผลคือได

จํานวนกลุมตัวอยางที่จะตองนํามาใชในการวิจัย เทากับ 61  ตัวอยาง หรือ 61 โครงการ     

      21 Ne
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(3.1) 

โดยที่ ;     n   คือ   ขนาดของตัวอยาง 

  N   คือ  ขนาดของประชากร  ซ่ึงเทากับ  72 

    e    คือ  ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง  ซ่ึงเทากับ  0.05  
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 อนึ่งกลุมตัวอยางที่ใชนั้นเปนขอมูลการขออนุญาตกอสราง ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 

จนถึงเดือนธันวาคม 2552 โดยจะมีอายุการขออนุญาต 1 ป นับจากวันไดรับอนุญาต ซ่ึงในกรณีที่กลุม

ตัวอยางเกิดมีจํานวนไมเพียงพอ อันเนื่องมาจากบางโครงการยังไมเริ่มดําเนินการกอสราง หรือ

กอสรางไมถึงรอยละ 50 ของเวลากอสรางทั้งหมดของโครงการ ดังนั้นผูวิจัยมีแผนรองรับไวเพื่อให

ไดจํานวนกลุมตัวอยางที่ครบถวน คือดําเนินการขอขอมูลสถิติเพิ่มเติมจากที่เคยขอไว หรือสํารวจหา

โครงการที่กําลังดําเนินการกอสรางอยูเกินกวารอยละ 50 ของเวลากอสรางทั้งหมดของโครงการใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.3 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย 

เพื่อใหการวิจัยบรรลุดังวัตถุประสงคขางตนนั้น ผูวิจัยไดกําหนดวิธีการวิจัยไวเปน 2 สวน

หลักๆ ดังนี้ 

 3.3.1 สวนที่ 1 เปนการสัมภาษณขอมูลเกี่ยวกับสภาพปญหาการจัดการขยะจากการ

กอสราง   กระบวนการการจัดการขยะจากการกอสราง  แนวทางในการจัดการขยะจากการกอสราง 

ซ่ึงจะทําการสัมภาษณขอมูลจากโครงการที่ทําการจดทะเบียนขออนุญาตกอสราง ตั้งแตเดือนมกราคม 

2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ไวที่กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา (กทม.2) ในเขต

กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 โครงการ โดยมีขั้นตอนการดําเนินการวิจัย ดังนี้  

  3.3.1.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะจากการกอสราง

ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใชในการกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา 

  3.3.1.2  จัดหาโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษ อาคารสูงตั้งแต 23 เมตร

ขึ้นไป หรือ พื้นที่ตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุมอาคาร 

พ.ศ. 2544 ที่ทําการจดทะเบียนขออนุญาตกอสรางตั้งแตเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 

2552 ไวที่ กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา (กทม.2) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.3.1.3  จัดทําแบบสัมภาษณ ที่สามารถเก็บขอมูลไดตรงตามวัตถุประสงคของ

งานวิจัย  
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  3.3.1.4  เลือกสุมประชากรที่ใชในการวิจัย นัดหมายกับบุคคลที่จะทําการสัมภาษณ 

เพื่อทําการสัมภาษณประชากรในแตละโครงการกอสราง โดยไปทําการสัมภาษณดวยตนเอง 

  3.3.1.5  วิเคราะหผลการศึกษาจากขอมูลที่ทําการสัมภาษณทั้ง 30 โครงการ 

  3.3.1.6  สรุปผลการวิจัย สวนที่ 1 

 3.3.2 สวนที่ 2 เปนการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อหาสภาพปญหาการจัดการขยะจาก

การกอสราง   กระบวนการการจัดการขยะจากการกอสราง การเก็บขอมูลเพื่อหาแนวในการจัดการ

ขยะจากการกอสราง ซ่ึงจะทําการเก็บขอมูล จากโครงการที่ทําการจดทะเบียนขออนุญาตกอสราง 

ตั้งแตเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือนธันวาคม 2552 ไวที่กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา (กทม.2) 

ในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 72 โครงการ ซ่ึงจํานวนกลุมตัวอยางที่จะนํามาใชในการวิจัยในครั้งนี้ 

ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของ 72 โครงการ เทากับ 61 ตัวอยาง หรือ 61 โครงการ โดยมีขั้นตอนการ

ดําเนินการวิจัย ดังนี้  

  3.3.2.1  ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการขยะจากการกอสราง

ทั้งในและตางประเทศ เพื่อใชในการกําหนดวัตถุประสงคและขอบเขตของการศึกษา 

  3.3.2.2  จัดหาโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญใหญพิเศษ อาคารสูงตั้งแต 23 

เมตรขึ้นไป หรือ พื้นที่ตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตามบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ืองควบคุม

อาคาร พ.ศ. 2544 ที่ทําการจดทะเบียนขออนุญาตกอสรางตั้งแตเดือนมกราคม 2552 จนถึงเดือน

ธันวาคม 2552 ไวที่ กองควบคุมอาคาร สํานักการโยธา (กทม.2) ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  3.3.2.3  จัดทําแบบสอบถาม ที่สามารถเก็บขอมูลไดตรงตามวัตถุประสงคของ

งานวิจัย  

  3.3.2.4  เ ลือกสุมประชากรที่ ใชในการวิจัย  นัดหมายกับบุคคลที่จะตอบ

แบบสอบถาม เพื่อจัดสงแบบสอบถาม โดยจัดสงแบบสอบถามดวยตนเองไปที่ประชากรที่ทําการวิจัย

ในแตละโครงการกอสราง 
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  3.3.2.5  เก็บรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถามทั้ง 61 โครงการ ดวยตนเอง 

  3.3.2.6  วิเคราะหผลการศึกษาจากขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถามทั้ง 61โครงการ 

  3.3.2.7  สรุปผลการวิจัย สวนที่ 2 

3.4 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยแบงออกไดเปน 2 สวนคือ การสัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพปญหาการ

จัดการขยะจากการกอสราง กระบวนการจัดการขยะจากการกอสราง และแนวทางการแกไขปญหา

ขยะในกระบวนการกอสรางของโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญพเิศษ และออกแบบสอบถามใน

การสํารวจความเห็นของวศิวกรที่มีประสบการณการทํางานควบคุมการกอสรางงานโครงการกอสราง

อาคารขนาดใหญพิเศษ เกีย่วกับสภาพปญหา กระบวนการจัดการขยะ และแนวทางการจัดการขยะ

จากการกอสราง 

 3.4.1 การสัมภาษณ 

การสัมภาษณจะมุงเนนในสวนของผูบริหารโครงการ เพื่อใหไดขอมลูในภาพรวมของสภาพ

ปญหาขยะทีเ่กดิขึ้นในกระบวนการกอสรางของโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญพิเศษในปจจบุัน 

โดยพิจารณาใหความสําคัญกับขยะทีเ่กิดในโครงการ สภาพปญหา กระบวนการจัดการสําคัญที่มี

ผลกระทบตอการบริหารโครงการ และการจัดการขยะในการกอสรางโครงการกอสรางอาคารขนาด

ใหญพิเศษ 

3.4.1.1 ขอมูลในการสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณนี้ประกอบดวยคําถามแบบปด (Close Question) และคําถามแบบเปด 

(Open Question) โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

- สวนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของใหสัมภาษณ ไดแก ช่ือ-นามสกลุ ตําแหนง 

โครงการ มูลคาโครงการ และประสบการณทํางานกอสรางอาคารขนาดใหญ
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พิเศษ รวมทั้งขอมูลของโครงการที่มีผลตอการเกิดขยะจากการกอสราง เพื่อเปน

พื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ 

- สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับขยะในกระบวนการกอสรางที่เกิดขึ้นภายใน

โครงการที่ผูใหสัมภาษณปฏิบัติงานอยู เพื่อใหทราบถงึสภาพปญหาที่เกิดขึ้นใน

กระบวนการจดัการขยะจากการกอสราง 

- สวนที่ 3 เปนแบบสัมภาษณแบบเปด ซ่ึงสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

การนําแนวทางการจัดการขยะมาใชกับโครงการกอสราง เพื่อส่ิงแวดลอมที่

ยั่งยืนตอไป 

 3.4.2 การทําแบบสอบถาม 

ในการจดัทําแบบสอบถามมีวัตถุประสงคเพื่อระบุหาขอมูลของขยะจากการกอสราง และ

ปจจัยตางๆ ที่มีผลจากการเกิดขยะในการกอสรางในปจจุบนั โดยเเบบสอบถามที่จัดทําโดยการ

รวบรวมและศกึษางานวิจยัทีเ่กี่ยวของมาใชเปนแนวทางการทําแบบสอบถาม 

3.4.2.1 ขอมูลในแบบสอบถาม 

แบบสอบถามนี้ ประกอบดวยคําถามแบบปด (Close Question) และคําถามแบบเปด 

(Open Question) โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ 

- สวนที่ 1 สอบถามขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ช่ือ-นามสกุล 

ตําแหนง โครงการ มูลคาโครงการ และประสบการณทํางานกอสรางอาคาร

ขนาดใหญพิเศษ รวมทั้งขอมูลของโครงการที่มีผลตอการเกิดขยะจากการ

กอสราง เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลที่ไดรับ 

- สวนที่ 2 สอบถามขอมูลเกี่ยวกับขยะในกระบวนการกอสรางที่เกิดขึ้นภายใน

โครงการที่ผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานอยู เพื่อใหทราบถึงสภาพปญหา 

กระบวนการจดัการขยะจากการกอสรางที่เกิดขึ้นในโครงการกอสรางอาคาร
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ใหญพิเศษ ซ่ึงสาเหตุที่เกิดขึน้แบงออกไดเปน 2 สวน สวนที่หนึ่งเปนสวนของ

ฝายบริหารโครงการ และสวนที่สองเปนสวนปฏิบัติงาน ตลอดจนแนวทางการ

จัดการขยะจากกระบวนการกอสราง 

- สวนที่ 3 เปนแบบสอบถามแบบเปด ซ่ึงสอบถามความคิดเห็นเพิ่มเติมวาการนํา

แนวทางการจดัการขยะมาใชกับโครงการกอสรางอาคารขนาดใหญพเิศษ 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจากการสัมภาษณ และจากแบบสอบถามดวยตนเอง โดย

หนังสือขอความอนุเคราะหการสัมภาษณ และตอบแบบสอบถามจากภาควิชาการบริหารงานกอสราง 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุมไปยังสถานประกอบการ โดยวิธีการดังตอไปนี้ 

3.5.1 เดินทางไปทําการสัมภาษณดวยตัวเอง  

3.5.2 นําสงและรับคืนแบบสอบถามดวยตนเอง เนื่องจากสถานประกอบการตั้งอยูในเขตที่ผูวิจัย

สามารถเดินทางไปพบสะดวกและรวดเร็ว   

3.5.3 ติดตามและรวบรวมแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลวนําไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ตอไป  

3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช     

ในการวิเคราะหขอมูลของงานวิจยัในครั้งนี ้ไดแบงออกตามวิธีการเก็บขอมูลดังนี้ 

3.6.1 การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 

 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณดังนี ้

1. วิเคราะหสภาพปญหาการจดัการขยะจากการกอสราง 

2. วิเคราะหกระบวนการจัดการขยะจากการกอสราง 
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3. วิเคราะหสาเหตุของปญหาขยะที่เกิดจากการกอสรางของโครงการตางๆ  

4. วิเคราะหผลกระทบที่เกิดขึน้จากปญหาขยะจากการกอสรางของโครงการ 

5. วิเคราะหแนวทางการจัดการขยะจากการกอสรางของโครงการ 

3.6.2 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม  

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวจิัยทางสังคมศาสตร 

(Statistic Package for the Social Sciences : SPSS) โดยใชสถิติวิเคราะหดังนี ้

1) วิเคราะหหาคาสถิติพรรณนา โดยแจกแจงความถี่และใชคารอยละ (Percentage) คา

มัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2) วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระของขอมูลที่ได โดยใชคาเฉลี่ย (Mean) ฐาน

นิยม (Mode) และมัธยฐาน (Median)  

ในแบบสอบถามแบบปดแบงคําตอบออกเปน 3 ลักษณะดวยกัน 

1) ใหผูตอบคําถามระบุตัวเลขในรูปแบบสัดสวนของขอมูลนั้นโดยตรง 

2) ใหผูตอบคําถามจัดเรียงลําดบัความสําคัญของขอมูล 

3) ใหผูตอบคําถามในเชิงความหมาย มากทีสุ่ด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด โดยได

กําหนดความสัมพันธกับคะแนน เพือ่ใชในการประเมินผลทางสถิติ ซ่ึงแสดง

ความสัมพันธไว ดังนี ้
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ตารางที่ 3.1 แสดงความสัมพันธระหวางคาํตอบกับระดบัคะแนน 

คําตอบ ระดับคะแนน

มากที่สุด 5

มาก 4

ปานกลาง 3

นอย 2

แทบไมเกิดขึ้นเลย 1  

การประเมินผลจะใชวิธีการแปลงคําตอบของผูตอบแบบสอบถามใหอยูในรูปของคะแนน โดยใช

ระดับคะแนนตามรายละเอียดของตารางที่ 3.1 สามารถแสดงการประเมินผลไดดังนี ้

ตารางที่ 3.2 แสดงวิธีการประเมินผลแบบสอบถามแบบปด 

1 2 3 4 5

1 ขาดการวางแผนการบริหารวัสดุ 5 39 23 13

2 การจัดซ้ือวัสดุที่ไมเหมาะสมกับการใชงาน 1 12 37 26 4

ความถ่ี (คน)

ที่ สาเหตุ

 

การคํานวณสาเหตุการเกิดขยะจากการกอสรางในสวนของฝายบริหารโครงการ ของวัสดุกลุมไม

รูปพรรณ 

1. (1x0) + (2x5) + (3x39) + (4x23) + (5x13) = 284 คะแนน 

2. (1x1) + (2x12) + (3x37) + (4x26) + (5x4) = 260 คะแนน 

เมื่อไดขอมูลของผลคะแนนแลว ก็สามารถนําไปวิเคราะหผลอ่ืนๆ ตอไป 

สวนขอมูลของแบบสอบถามแบบเปดที่ถามถึงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการ

จัดการขยะจากการกอสราง สําหรับสวนนี้จะใชการวิเคราะหเชิงคุณภาพเพื่อนํามาประกอบการ

สรุปผลงานวิจัยตอไป 


