
 
บทที่ 3 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
         การวิจัยเร่ือง ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม มีวิธีการ
ดําเนินการวิจัยเกี่ยวกับประชากร กลุมตัวอยาง เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล 
และการวิเคราะหขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ประชากรและการสุมตัวอยาง 
         1. ประชากรเปาหมาย 
         ประชากรเปาหมายท่ีใชในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ คือ เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนย
เรียนรูการเกษตรพอเพียง ในจังหวัดเชียงใหม ป พ.ศ. 2551 จํานวน 24 อําเภอ ไดแก อําเภอเมือง 
อําเภอจอมทอง อําเภอแมแจม อําเภอเชียงดาว อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอแมแตง อําเภอแมริม อําเภอ
สะเมิง อําเภอฝาง อําเภอแมอาย อําเภอพราว อําเภอสันปาตอง อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย 
อําเภอหางดง อําเภอฮอด อําเภอดอยเตา อําเภออมกอย อําเภอสารภี อําเภอเวียงแหง อําเภอไชย
ปราการ อําเภอแมวาง อําเภอแมออน และอําเภอดอยหลอ มีท้ังหมด 1,120 ราย (สํานักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม, 2551) 
 
         2. กลุมตัวอยาง 
         ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multi-stage sampling) ดังนี ้
         ขั้นท่ี 1 แบงกลุมอําเภอในจงัหวัดเชียงใหมตามพ้ืนท่ี 4 ทิศ ไดดังนี ้

1) ทิศเหนือ ไดแก อําเภอแมอาย อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง อําเภอเชียง
ดาว อําเภอแมแตง อําเภอแมริม และอําเภอพราว  

2) ทิศตะวันตก ไดแก อําเภอแมแจม อําเภอแมวาง และอําเภอสะเมิง  
3) ทิศตะวันออก ไดแก อําเภอเมือง อําเภอสันทราย อําเภอสารภี อําเภอแมออน อําเภอดอย

สะเก็ด และอําเภอสันกําแพง  
4) ทิศใต ไดแก อําเภอหางดง อําเภอจอมทอง อําเภออมกอย อําเภอดอยหลอ อําเภอดอยเตา 

อําเภอสันปาตอง และอําเภอฮอด  
         ขั้นท่ี 2 เลือกอําเภอในแตละทิศมาจํานวนรอยละ 40 โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 
(Simple random sampling) ไดอําเภอท่ีใชในการศึกษาดังน้ี 
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         ทิศเหนือ : อําเภอฝาง อําเภอไชยปราการ อําเภอแมแตง และอําเภอพราว 
         ทิศตะวนัตก : อําเภอแมแจม และอําเภอสะเมิง 
         ทิศตะวนัออก : อําเภอดอยสะเกด็ และอําเภอสันกําแพง 
         ทิศใต : อําเภอสันปาตอง และอําเภอฮอด 
         ขั้นท่ี 3 นับจํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงใน 10 อําเภอ 
(ในข้ันท่ี 2) ซ่ึงผูวิจัยใชเปนกรอบตัวอยาง (Sampling frame) ไดจํานวนรวมท้ังส้ิน 515 ราย 
(สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม, 2551) จากน้ันนํามาคํานวณหาขนาดตัวอยาง (Sample size) 
โดยใชสูตรของ Taro Yamane (1967) อางโดย สุชาติ ประสิทธ์ิรัฐสินธุ (2544 : 127) ดังนี้ 
 
             n  = N 

          1+Ne2 

 
โดยท่ี  n คือ ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N คือ ขนาดของประชากร 
  e  คือ ความคลาดเคล่ือนของการสุมท่ียอมใหเกิดข้ึนได ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัย
ยอมใหเกิดความคลาดเคล่ือนไดรอยละ 5 (e = 0.05) 
 
 แทนคาในสูตร คํานวณไดดงันี้ 

n  =  515 
          1 + 515 (0.05)2 
                               = 515 
              2.2875  
                               = 225 
 ดังนั้น จึงไดจาํนวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้ จํานวน 225 ราย 
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 ขั้นท่ี 4 คํานวณหาสัดสวนจาํนวนตัวอยางในแตละอําเภอท่ีสุมไดในขัน้ท่ี 3 ดังนี ้
อําเภอ จํานวนประชากร (ราย) จํานวนตัวอยาง (ราย) 

ฝาง 
 
ไชยปราการ 
 
แมแตง 
 
พราว 
 
แมแจม 
 
สะเมิง 
 
ดอยสะเก็ด 
 
สันกําแพง 
 
สันปาตอง 
 
ฮอด 

40 
 

30 
 

70 
 

20 
 

20 
 

40 
 

80 
 

95 
 

70 
 

50 

40 x 225   =   17 
                515 

30 x 225   =   13 
                515 

70 x 225   =   31 
                515 
            20 x 225   =   9 
                515 
            20 x 225   =   9 
                515 

40 x 225   =   17 
                515 

80 x 225   =   35 
                515 

95 x 225   =   41 
                515 

70 x 225   =   31 
                515 

50 x 225   =   22 
                515 

รวม 515 225 
 
 ขั้นท่ี 5 ทําการสุมตัวอยางเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียงในแต
ละอําเภอ ตามจํานวนตัวอยางท่ีใชในการศึกษา โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบงาย (Simple random 

sampling) 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
         ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเคร่ืองมือในการเก็บ
รวบรวมขอมูล ซ่ึงประกอบดวยคําถามแบบปลายปด (Close-ended question) และแบบปลายเปด 
(Open-ended question) แบงเปน 4 ตอน คือ 
         ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
         ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับรูปแบบของการไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
         ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงของเกษตรกร 
         ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

รายละเอียดของแบบสอบถาม 
    ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะสวนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกร ซ่ึงไดแก อายุ เพศ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษาสูงสุด จํานวนสมาชิกในครอบครัว 
อาชีพหลัก อาชีพรอง และรายไดท้ังจากอาชีพหลักและอาชีพรอง 
         ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับรูปแบบของการไดรับความรูเร่ืองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ไดแก แหลงของขาวสาร ระยะเวลาของการท่ีไดรับความรู และความถ่ีในการเขารับความรูจาก
แหลงความรู 
         ตอนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร ซ่ึง
ประกอบดวยคําถามจํานวน 38 ขอ โดยใหเลือกตอบวาถูก หรือผิด ถาเกษตรกรตอบคําถามถูกตอง
จะได 1 คะแนน แตถาเกษตรกรตอบไมถูกตองจะได 0 คะแนน โดยรวมคะแนนเต็ม เทากับ 38 
คะแนน โดยแบบสอบถามไดมาจากการทบทวนเอกสารขอมูลและหนังสือตาง ๆ ท่ีมีเนื้อหาท่ี
เกี่ยวของ แลวนํามาปรับปรุงเปนคําถาม 
         ตอนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงประกอบดวยคําถามแบบวัดระดับของปญหา โดยแบงออกเปน 5 ระดับ คือ เปนปญหานอย
ท่ีสุด เปนปญหานอย เปนปญหาปานกลาง เปนปญหามาก และเปนปญหามากท่ีสุด มีจํานวน
ท้ังหมด 10 ขอ  
 
การทดสอบแบบสอบถาม 
         1. การทดสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา (Content Validity) 
 การตรวจสอบวาแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมานั้นสามารถวัดไดตรงตามท่ีตองการและมี
เนื้อหาที่ครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหาหรือไม โดยการนําเอาแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนไปปรึกษา
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อาจารยท่ีปรึกษา เพื่อพิจารณาและขอรับคําแนะนําหรือขอเสนอแนะ เกี่ยวกับประเด็นคําถามใน
สวนตางๆ หลังจากนั้นจึงนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธใหสมบูรณกอนท่ีจะนําไปทดสอบตอไป 
         2. ทดสอบความนาเช่ือถือไดของแบบสอบถามหรือความเท่ียง (Reliability) ของ
แบบสอบถาม 

ผูวิจัยนําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบแกไขตามคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธไปสอบถามเกษตรกรท่ีไมใชประชากรแตมีลักษณะคลายประชากร เปนจํานวน 20 ราย 
แลวนําคําตอบท่ีไดจากแบบสอบถามตอนท่ี 3 (ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร) 
และตอนท่ี 4 (ปญหาและอุปสรรคในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) มาวิเคราะหทาง
สถิติเพื่อหาคา Reliability  coefficients ตามวิธีการของ Cronbach โดยใชคอมพิวเตอรโปรแกรม
สําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร ปรากฏวา แบบสัมภาษณแตละตอน มีคาสัมประสิทธ์ิ
อัลฟา  (Cronbach’ alpha) ดังนี้ ตอนท่ี  3 (ความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกร) มีคา
สัมประสิทธ์ิอัลฟา  (Cronbach’ alpha) เทากับ 0.7384 และตอนท่ี 4 (ปญหาและอุปสรรคในการ
รับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) มีคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา  (Cronbach’ alpha) เทากับ 0.8477 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
         ในข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ไดดําเนนิการเปนข้ันตอนดังนี ้
         ข้ันตอนท่ี 1 เก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ จากเอกสาร ส่ิงพิมพและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพื่อ
นํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย 
         ข้ันตอนท่ี 2 เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ โดยใชแบบสอบถามสัมภาษณเกษตรกรจากกลุม
ตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 
 
การวิเคราะหขอมูล 
         นําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองแลว นําไปวิเคราะหขอมูลโดยใช
โปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร โดยใชสถิติวิเคราะห ดังนี้ 
         1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ใชวิเคราะหขอมูลพื้นฐานสวนบุคคลของ
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพียง รูปแบบของการไดรับความรูเร่ือง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ระดับความรูเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และปญหาและอุปสรรค
ในการรับความรูในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก  

1.1 คาความถ่ี (Frequency) 



 34

1.2 คารอยละ (Percentage) 
1.3 คาเฉล่ีย (Mean) 
1.4 คาสูงสุด (Maximum) และคาตํ่าสุด (Minimum) 
1.5 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

 2. ใชคา Weight mean score ในการวิเคราะหระดับปญหาและอุปสรรคในการรับความรู
ของเกษตรกร โดยกําหนดระดับของปญหาตามมาตรวัด 5 ระดับของ Likert (1932) อางโดย อุดม 
สําอางกูล (2524) ดังนี ้
 เปนปญหานอยท่ีสุด  มีคาเทากับ 1 คะแนน 

เปนปญหานอย   มีคาเทากับ 2 คะแนน 
เปนปญหาปานกลาง  มีคาเทากับ 3 คะแนน 
เปนปญหามาก   มีคาเทากับ 4 คะแนน 
เปนปญหามากท่ีสุด มีคาเทากับ 5 คะแนน 

 
 การแปลความหมายระดับของปญหาของเกษตรกร ใชวธีินําคาเฉล่ียน้าํหนักความคิดเห็น 
(Weight mean score) ในแตละขอมาเปรียบเทียบกับเกณฑ ดังนี ้
 เปนปญหานอยท่ีสุด  คาคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน 

เปนปญหานอย   คาคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน 
เปนปญหาปานกลาง  คาคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน 
เปนปญหามาก   คาคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน 
เปนปญหามากท่ีสุด คาคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน 
3. สถิติทดสอบสมมุติฐาน เพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดย

ใชสถิติการวิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple regression analysis) 
 
สถานท่ีดําเนินการวิจัย 
 ทําการวิจยัในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม 
 
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังนีด้ําเนินการวิจยัต้ังแตเดือนตุลาคม 2551 – เดือนกรกฎาคม 2552 


