
 
 

บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษา 

  
ในการศึกษาคร้ังนี้ไดกําหนดขอบเขตการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูลวิธีการศึกษา

และการวิเคราะหขอมูล เพื่อใหเกิดความชัดเจนไดขอมูลท่ีถูกตองครบถวนเพื่อใหผลท่ีไดจาก
การศึกษามีความถูกตอง ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 
ขอบเขตการศึกษา 

1. ขอบเขตเนื้อหา 
  เนื้อหาในการศึกษาคร้ังนี้ประกอบดวย การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชี
ครัวเรือนของเกษตรกร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม โดยเลือกศึกษาจากจํานวน 3 ตําบล         
ในอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง     
ข้ันท่ี1 (พึ่งตนเอง) ในปพ.ศ 2552 จากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงาน
สาขาแมโจ  ไดแก ชุมชนบานสันปาสัก ตําบลสันทรายหลวง ชุมชนเมืองวะ ตําบลเมืองเล็นชุมชน
รองเม็ง ตําบลหนองแหยง โดยจะศึกษาปจจัยท้ัง 3 ดานดังนี้ 
   1.1 ปจจัยดานบุคคล 
   1.2 ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 
   1.3 ปจจัยดานสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 

(วโรทัย โกศลพิศิษฐกุล, 2550 : 1) 
 

2. ขอบเขตประชากร 
  เกษตรกรท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันท่ี1 
(พึ่งตนเอง) ในปพ.ศ 2552 จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ  
ไดแก ชุมชนบานสันปาสัก ตําบลสันทรายหลวง ชุมชนเมืองวะ ตําบลเมืองเล็น ชุมชนรองเม็งตําบล
หนองแหยง รวมท้ังส้ิน 114  ครัวเรือน (ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงาน
สาขาแมโจ, 2553 ) 
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3. ขนาดตัวอยางและวิธีการคัดเลือกตัวอยาง 

  ในการศึกษาคร้ังนี้ จะศึกษาจากจํานวนประชากรทั้งหมดท่ีผานการฝกอบรม
หลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันท่ี1 (พึ่งตนเอง) ในปพ.ศ 2552 จากธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ  ไดแก ชุมชนบานสันปาสัก ตําบลสันทราย
หลวง ชุมชนเมืองวะ ตําบลเมืองเล็น ชุมชนรองเม็ง ตําบลหนองแหยง 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ขอมูลท่ีใชในการศึกษาคนควาอิสระมี 2 ประเภท คือ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ (primary  data) คือ ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามเกษตรกร      

ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรชุมชนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ข้ันท่ี1 (พึ่งตนเอง) ในปพ.ศ 2552  
จากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร สํานักงานสาขาแมโจ ไดแก ชุมชนบาน          
สันปาสัก ตําบลสันทรายหลวง ชุมชนเมืองวะ ตําบลเมืองเล็น ชุมชนรองเม็ง ตําบลหนองแหยง 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) คือขอมูลท่ีไดจากเอกสารวิชาการและ
รายงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

วิธีการศึกษา 

  ในการศึกษาคร้ังนี้ เปนการศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย    
จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน 

1. การรวบรวมขอมูล 
  เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิคือ แบบสอบถาม โดยแบงออกเปน     
3 สวน คือ 

สวนท่ี  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพหลัก อาชีพเสริม รายไดเฉล่ีย รายไดจากภาคการเกษตร หนี้สินเงินกูของครัวเรือน
ในปจจุบัน จํานวนสมาชิกในครัวเรือน การประกอบอาชีพของสมาชิกในครัวเรือน การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน ความตอเนื่องในการจัดทําบัญชีครัวเรือน และการจัดทําบัญชีครัวเรือนในปจจุบัน 

 สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือนของเกษตรกร 
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม  

สวนท่ี   3 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะท่ีมีผลตอการจัดทําบัญชีครัวเรือน
ของเกษตรกร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม 



15 
 

สวนท่ี   4 ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมในการไม
จัดทําบัญชีครัวเรือนสําหรับเกษตรกรที่ไมมีการจัดทําบัญชีครัวเรือน 

 โดยมีปจจัยท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของ
ครัวเรือน ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ แตละขอมีคําตอบใหเลือกเปนมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) เปน 5 ระดับ โดยแบงชวงของระดับความคิดเห็นออกเปน 5 ระดับ         
ใชมารตวัดแบบลิเคอรท (Likert Type Scale) โดยกําหนดการใหคะแนนในแตละระดับความคิดเห็น
ดังนี้ 

 
  นอยท่ีสุด มีคา  1  คะแนน 
  นอย  มีคา  2 คะแนน 
  ปานกลาง มีคา  3 คะแนน 
  มาก  มีคา  4  คะแนน 
  มากท่ีสุด มีคา  5 คะแนน 
 
  จากน้ันนําคะแนน ของเกษตรกรผูใหขอมูลท่ีระบุมาคํานวณน้ําหนัก คาเฉล่ีย        
ในแตละปจจัย โดยมีเกณฑคาคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 
 

คาเฉล่ีย     ระดับความเห็น 
4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
ในเกณฑการศึกษาคนควาไดใช เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย          

(บุญชม ศรีสะอาด , 2543 ก:101) 
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การวัดระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามท่ีมีตอปจจัยที่มีผลตอเกษตรกร
อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน จะศึกษา ปจจัย 3 ดาน ดังนี้ 

1. ปจจัยดานบุคคล 
2. ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 
3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 
จากการวัดระดับความเห็นท่ีมีตอปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม ในการทําบัญชีครัวเรือน จะนําคาเฉลี่ยท่ีไดมาแปลความหมายถึงระดับความคิดเห็น     
โดยพิจารณาคาเฉล่ียดังนี้ 

คาเฉล่ียระหวาง 4.51 – 5.00 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานนั้นอยูในระดบัมากท่ีสุด 

คาเฉล่ียระหวาง 3.51 – 4.50 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานนั้นอยูในระดบัมาก 

คาเฉล่ียระหวาง 2.51 – 3.50 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานนั้นอยูในระดบัปานกลาง 

คาเฉล่ียระหวาง 1.51 – 2.50 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานนั้นอยูในระดบันอย 

คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.50 หมายถึง ระดบัความคิดเหน็ของผูตอบแบบสอบถาม
ตอปจจัยดานนั้นอยูในระดบันอยท่ีสุด 
 

2. การวิเคราะหขอมูล 
ขอมูลท่ีรวมรวมไดจากแบบสอบถาม จะนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณา

(Descriptive Statistics) ประกอบดวย ความถ่ี (Frequency) รอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) 
และการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation Analysis) ท้ัง 3 ปจจัย ไดแก ปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน
สภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน และปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ ดังนี้ 

2.1 วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก อัตราสวนรอยละ คาความถ่ี
คาเฉล่ีย เลขคณิต และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน เพื่อวัดคาเฉล่ียของขอมูล และการกระจายของ
ขอมูล 
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2.2  สวนของแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นเปนคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ลักษณะขอคําถามแบงเปนแตละดาน โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยมีเกณฑการใหคะแนนในแตละระดับ และไดกําหนดคาคะแนน
ของคําถามดังนี้ 
  นอยท่ีสุด มีคา  1  คะแนน 
  นอย  มีคา  2 คะแนน 
  ปานกลาง มีคา  3 คะแนน 
  มาก  มีคา  4  คะแนน 
  มากท่ีสุด มีคา  5 คะแนน 
 
  จากน้ันนําคะแนน ของเกษตรกรผูใหขอมูลท่ีระบุมาคํานวณน้ําหนัก คาเฉล่ีย      
ในแตละปจจัย โดยมีเกณฑคาคะแนนเฉล่ีย ดังนี้ 

คาเฉล่ีย     ระดับความเห็น 
4.51 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  นอย 
1.0 – 1.50  หมายถึง  นอยท่ีสุด 

 
ในเกณฑการศึกษาคนควาไดใช เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉล่ีย          

(บุญชม ศรีสะอาด , 2543 ก:101) 
 

2.3  ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชี      
และไมทําบัญชีครัวเรือน ใชวิธีการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) เพื่อใหไดปจจัยท่ีมีผลตอ
เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทําบัญชีและไมทําบัญชีครัวเรือน โดยตัวแปรหรือ
ขอมูลท่ีนํามาวิเคราะหท้ังตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามเปนตัวแปรเชิงปริมาณ 
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  เพื่อการทําการวิเคราะหสหสัมพันธ (Correlation) ปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอ
สันทรายจังหวัดเชียงใหม ในการทําและไมทําบัญชีครัวเรือน โดยการนําเกณฑการใหคะแนน      
ในแตละระดับ ท่ีมีตอแตละปจจัยท้ังดังนี้ 
  นอยท่ีสุด มีคา  1  คะแนน 
  นอย  มีคา  2 คะแนน 
  ปานกลาง มีคา  3 คะแนน 
  มาก  มีคา  4  คะแนน 
  มากท่ีสุด มีคา  5 คะแนน 
  การวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอเกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม ในการทํา
บัญชีและไมทําบัญชีครัวเรือน จะนําขอมูลเกษตรกรท้ัง 92 ครัวเรือน มาวิเคราะหสหสัมพันธท้ัง      
3 ดาน ไดแก 

1. ปจจัยดานบุคคล 
2. ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 
3. ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 

 
ในการวิเคราะหสหสัมพันธ เปนการวิเคราะหท่ีมีจุดมุงหมาย เพื่อหาขอสรุปวาตัว

แปร 2 ตัว มีความสัมพันธกันหรือไม ถามีความสัมพันธมีความสัมพันธมากนอยเพียงใด โดยจะไม
สนใจวาตัวแปรใดเปนตัวแปรอิสระ หรือตัวแปรตาม หรือไมสนใจวาตัวแปรใดเปนสาเหตุ หรือตัว
แปรใดเปนผล  

การพิจารณาความสัมพันธวามีความสัมพันธกันมากนอยเพียงใด จะพิจารณาจาก
คาสัมประสิทธ (Correlation Coefficient) หรือ คา r ซ่ึงมีเคร่ืองหมาย + และ – การทดสอบถาคา r = 
1 แสดงวาความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 2 ตัว มีความสัมพันธกันอยางสมบูรณ สามารถท่ีจะขีด
เสนตรงได ถา r เขาใกล 1 แสดงวามีความสัมพันธกันมาก r เปน 0 หรือ r = 0  แสดงวาตัวแปรท้ัง    
2 ตัว ไมมีความสัมพันธตอกัน ถา r ใกล 0 แสดงวา มีความสัมพันธกันนอยมาก (ยุทธ ไกยวรรณ, 
2552 : 38) 
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  ดังรายละเอียดตอไปนี้ (ชูศรี วงศรัตนะ, 2550 : 314) 

1. ถาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ มีคา .70 ถึง .90 ถือวามีความสัมพันธกันสูง    
(ถาสูงกวา .90 ถือวาอยูในระดับสูงมาก 

2. ถาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธ มีคา .05 (ประมาณ .30 ถึง .70) ถือวามี
ความสัมพันธกันระดับปานกลาง 

3. ถาคาสัมประสิทธิสหสัมพันธเขาใกล .00 (ประมาณ .30 และตํ่ากวา) ถือวามี
ความสัมพันธกันอยูในระดบัตํ่า 

4. ถาคาสัมประสิทธสหสัมพันธเปน .00 แสดงวาไมมีความสัมพันธกันเชิง
เสนตรง (ชูศรี วงศรัตนะ, 2537 : 314) 
 

การพิจารณาเคร่ืองหมาย + หรือ – ถามีความสัมพันธไปในทิศทางเดยีวกันจะมี
เคร่ืองหมายเปน  +  กลาวคือ เม่ือตัวแปรตัวหนึ่งมีคาเพิ่มข้ึน ตัวแปรอีกตัวหนึ่งก็จะมีคาเพิ่มข้ึนตาม
ไปดวย แตถาเคร่ืองหมายเปน  –  เม่ือตัวแปรตัวหนึ่งเพิม่ ตัวแปรอีกตวัหนึ่งจะมีคาลดลง 

ขอมูลของตัวแปรท่ีจะนํามาวิเคราะหสหสัมพันธ หรือหาความสัมพันธระหวางตัว
แปร 2 ตัวน้ัน ข้ึนอยูกับวิธีท่ีใชในการหาความสัมพันธ เชน 

- วิธีเพียรสัน โปรดักสโมเมนต (Pearson Product Moment Correlation 
Coefficient) ขอมูลของตัวแปรตองอยูในระดับชวง (Interval) และระดับ
อัตราสวน (Ratio) 

- วิธีสเปยร แมนแรงค (Spearman Rank Correlation) ตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะห
ขอมูลจะตองอยูในระดับเรียงอันดับ (Ordinal Scale) 

- X2 (Chi-Square) ตัวแปรท่ีนํามาวิเคราะหขอมูลจาอยูในระดับกลุม (Nominal 
Scale)  

- วิธีหาความสัมพันธบางสวน (Partial Correlation Coefficient) ขอมูลท่ีนํามา
วิเคราะหตองอยูในระดับชวง (interval) ของระดับอัตราสวน (Ratio)  

(ยุทธ  ไกยวรรณ, 2552 : 39) 
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การทดสอบสหสัมพันธ เปนการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับสัมประสิทธ
สหสัมพันธโดยผูศึกษาเลือกใชวิธีในการหาความสัมพันธ โดยใชวิธีเพียรสัน โปรดักสโมเมนต 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient)  ซ่ึงวิธีเพียรสันสัน โปรดักสโมเมนต ()     
เปนการทดสอบวา X และ Y มีความสัมพันธกันหรือไม (กัลยา  วานิชยบัญชา, 2546 : 352) โดยท่ี
ขอมูลของตัวแปรตองอยูในระดับชวง (Interval) และระดับอัตราสวน (Ratio)  

จากสมมติฐานการคนควาอิสระท้ัง 3 ขอ ไดสมติฐานทางสถิติดังนี้ 
 

จากสมมติฐานท่ี 1 จะได 
 H0 :  = ๐   H0 : X1 และ Y ไมมีความสัมพันธกัน 
   หรือ 
 H1 :  = ๐   H1 : X1 และ Y มีความสัมพันธกัน 
 

จากสมมติฐานท่ี 2 จะได 
 H0 :  = ๐   H0 : X2 และ Y ไมมีความสัมพันธกัน  
   หรือ 
 H1 :  = ๐   H1 : X2 และ Y มีความสัมพันธกัน 
 

จากสมมติฐานท่ี 3 จะได 
 H0 :  = ๐   H0 : X3 และ Y ไมมีความสัมพันธกัน  
   หรือ 
 H1 :  = ๐   H1 : X3 และ Y มีความสัมพันธกัน 
 

จากการศึกษาแบบจําลองสามารถระบุตัวแปรดังนี้ 
Y      คือ  เกษตรกรอําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหมผูทําและไมทําบัญชี

ครัวเรือน 
X1     คือ   ปจจัยดานบุคคล 

  X2     คือ  ปจจัยดานสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือน 
  X3     คือ  ปจจัยดานการสนับสนุนสงเสริมจากภาครัฐ 
 
 


