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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

การวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในจงัหวดัล าพูน มี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก  ปัจจยัท่ี
สัมพันธ์กับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก  ปัญหา อุปสรรคและ
ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในพื้นท่ีของจงัหวดัล าพูน การวิจยั
ในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงสหสัมพนัธ์ (Correlation research) โดยผูว้ิจยัไดก้  าหนดวิธีด าเนินการวิจยัไว้
ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชำกรเป้ำหมำย 

ประชากรเป้าหมายในการวิจยัคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการ
ผลิต 2555/2556 ในจงัหวดัล าพูน ใน 6 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอบ้านธิ 
อ าเภอแม่ทา อ าเภอเวียงหนองล่อง และอ าเภอบ้านโฮ่ง มีจ  านวนเกษตรกร 2,296 ราย (ส านักงาน
เกษตรจงัหวดัล าพนู, 2556) ดงัตารางท่ี 3.1 ดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 



 

39 

ตารางท่ี 3.1 จ านวนเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการผลิต 2555/2556  

อ ำเภอ เกษตรกรทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรรับจ ำน ำ
ข้ำวเปลอืก ปีกำรผลติ 2555/2556 

1.เมืองล าพนู 709 
2.ป่าซาง 812 
3.บา้นโฮ่ง 15 
4.แม่ทา 6 
5.บา้นธิ 520 
6.เวยีงหนองล่อง 234 
รวม 2,296 

ทีม่ำ : ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าพนู, 2556 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.2.1 กำรก ำหนดขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง 

1) ก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั โดยค านวณหาขนาดของ
ตวัอยา่ง จากสูตรของ Taro Yamane (1967) (สุชาติ, 2555) ดงัน้ี  

n = 
N

1+Ne2 

โดยแทนค่าให้ n คือ ขนาดของตวัอยา่ง 
N คือ ขนาดของประชากร 
e คือ ความคาดเคล่ือนของการสุ่ม ในการวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัยอมใหเ้กิด

ความคลาดเคล่ือนไดร้้อยละ 5 

แทนค่าในสูตรการค านวณ ไดด้งัน้ี 

   n = 
2,296

1+(2,296)(0.05)2 
= 340.65 
= 341 
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ดงันั้น กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี มีจ  านวน 341 คน 

2) ค านวณหาสัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่งในแต่ละอ าเภอตามสัดส่วนประชากรใน
แต่ละอ าเภอ ดงัตาราง 3.2 ดงัน้ี 

ตารางท่ี 3.2 การค านวณหาสัดส่วนกลุ่มตวัอยา่ง 

       อ ำเภอ  จ ำนวนเกษตรกร  ค ำนวณสัดส่วนตัวอย่ำง     จ ำนวนตัวอย่ำง 
            (รำย) 

   เมืองล าพนู            709  
(341 x 709)

2,296
    =   105.30              105 

 

   ป่าซาง            812     
(341 x 812)

2,296
    =   120.59            121 

 

   บา้นโฮ่ง            15   
(341 x 15)

2,296
     =   2.22                        2 

 

    แม่ทา                                       6                             
(341 x  6)

2,296
      =   0.89                        1 

 

    บา้นธิ             520  
(341 x 520)

2,296
    =   77.22                    77 

 

   เวยีงหนองล่อง            234  
(341 x 234)

2,296
    =   34.75   35    

      รวม         2,296      341 

3.1.2.2 กำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำง 

ท าการสุ่มตวัอยา่งเกษตรกรในแต่ละอ าเภอโดยใชบ้ญัชีรายช่ือของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการ
รับจ าน าขา้วเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 ตามขนาดของตวัอยา่งท่ีค านวณไดใ้นแต่ละอ าเภอ ดว้ยวิธี
สุ่มตวัอยา่งแบบมีระบบ (Systematic random sampling) (กลัยา, 2555)  
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

3.2.1 รำยละเอยีดของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้ งไว ้ซ่ึง
ประกอบไปดว้ยค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด (Close-ended questions) และค าถามปลายเปิด 
(Open-ended questions) โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์ออกเป็น 6 ตอน ดงัน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ  สังคม และการเขา้ร่วม
โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

ตอนที ่2 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 

ตอนที ่3 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบท่ีหน่วยรับจ าน า 

ตอนที ่4 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

ตอนที่  5  แบบสัมภาษณ์ปัญหา และอุปสรรคท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก 

ตอนที ่6 แบบสัมภาษณ์ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
เพื่อใหเ้กิดความพึงพอใจในการเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกต่อไป 

3.2.2 ลกัษณะของเคร่ืองมือ  

ตอนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้มูลส่วนบุคคล เป็นลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล สภาพเศรษฐกิจ 
สังคม และการเขา้ร่วมโครงการของเกษตรกร ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการ
ปลูกข้าว รายได้ของครัวเรือนเกษตรกร  จ านวนแรงงานในครัวเรือน  การเป็นสมาชิกสถาบัน
การเกษตร ขนาดพื้นท่ีถือครองทางการเกษตร ปริมาณผลผลิตขา้วเปลือกท่ีได ้ประสบการณ์ในการเขา้
ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก แหล่งข่าวสารเก่ียวกบัโครงการรับจ าน าท่ีได้รับ ปริมาณผลผลิต
ขา้วเปลือกท่ีเขา้ร่วมจ าน า และการไถ่ถอนขา้วเปลือกท่ีจ าน าคืน มีขอ้ค าถามทั้งหมด 13 ขอ้ 

ตอนที่ 2 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง โดยถาม
ระดบัความพึงพอใจในประเด็นต่างๆ ดงัน้ี 
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1) การประชาสัมพนัธ์โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
2) ความพึงพอใจต่อผลผลิตขา้วเปลือกท่ีผลิตได ้
3) การไดรั้บความช่วยเหลือจากองคก์รต่างๆ  
4) การด าเนินการรับข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
5) การจดัท าประชาคมเพื่อตรวจสอบขอ้มูล 
6) การออกใบรับรอง 

มีขอ้ค าถามทั้งหมด 44 ขอ้ โดยให้เกษตรกรประเมินความพึงพอใจต่อประเด็นในแต่ละขอ้ตาม
มาตรวดัของ Likert Scale (กลัยา, 2555) 5 ระดบั ดงัน้ี 

พึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
พึงพอใจนอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

การแปลความหมายระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและออก
ใบรับรอง ใชว้ธีิน าค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจนอ้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่3 แบบสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบท่ีหน่วยรับจ าน า โดยถาม
ระดบัความพึงพอใจในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 

1) การติดต่อเพื่อส่งมอบขา้วเปลือก 
2) การตรวจสอบคุณภาพขา้วเปลือก 
3) การชัง่น ้าหนกัขา้วเปลือก 
4) การออกใบรับฝาก 
5) การออกใบประทวนสินคา้ 
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6) การติดต่อรับเงินจาก ธ.ก.ส. สาขา 
7) กรณีท่ีไถ่ถอนขา้วเปลือกจากโครงการรับจ าน า 

มีขอ้ค าถามทั้งหมด 48 ขอ้ โดยใหเ้กษตรกรประเมินความพึงพอใจต่อประเด็นในแต่ละขอ้ตาม
มาตรวดัของ Likert Scale (กลัยา, 2555) 5 ระดบั ดงัน้ี 

พึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
พึงพอใจมาก มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
พึงพอใจปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
พึงพอใจนอ้ย มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

การแปลความหมายระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบท่ีหน่วย
รับจ าน า ใชว้ธีิน าค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจมาก 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจปานกลาง 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจนอ้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน เท่ากบั พึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

ตอนที ่4 แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก  

มีขอ้ค าถามทั้งหมด 15 ขอ้ โดยใหเ้กษตรกรประเมินความคิดเห็นต่อประเด็นในแต่ละขอ้ตาม
มาตรวดัของ Likert Scale (กลัยา, 2555) 5 ระดบั ดงัน้ี 

เห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 
เห็นดว้ย   มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน 
ไม่แน่ใจ   มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย  มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

การแปลความหมายระดบัความคิดเห็นของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ใช้วิธีน า
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
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ค่าคะแนนเฉล่ีย 4.21 – 5.00 คะแนน เท่ากบั เห็นดว้ยอยา่งยิง่  
ค่าคะแนนเฉล่ีย 3.41 – 4.20 คะแนน เท่ากบั เห็นดว้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 2.61 – 3.40 คะแนน เท่ากบั ไม่แน่ใจ 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.81 – 2.60 คะแนน เท่ากบั ไม่เห็นดว้ย 
ค่าคะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.80 คะแนน เท่ากบั ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

ตอนที่  5 แบบสัมภาษณ์ปัญหา และอุปสรรคท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือกเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหา และอุปสรรคของเกษตรกรไดรั้บจากเขา้ร่วมโครงการรับจ าน า
ขา้วเปลือก เป็นค าถามในลักษณะปลายเปิด (Open-ended questions) โดยให้เกษตรกรแสดงความ
คิดเห็น 

ตอนที ่6 แบบสัมภาษณ์ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
เพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกต่อไป เป็นข้อมูลเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะของเกษตรกรในการปรับปรุงโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก เป็นค าถามในลักษณะ
ปลายเปิด (Open-ended questions) โดยใหเ้กษตรกรแสดงความคิดเห็น 

3.2.2  กำรตรวจสอบคุณภำพของเคร่ืองมือ 

ในการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือโดยการตรวจสอบความถูกตอ้งใน
เน้ือหาและความน่าเช่ือถือไดข้องเคร่ืองมือ โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 

3.2.2.1 กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในเนือ้หำ (Content Validity) 

ผูว้ิจยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้เสนอต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษาเป็นผูต้รวจพิจารณา
ค าถามในแต่ละขอ้วา่ตรงตามวตัถุประสงคข์องการวิจยัคร้ังน้ีหรือไม่ หลงัจากนั้นน ามาแกไ้ขปรับปรุง
ใหมี้ความสมบูรณ์เพียงพอท่ีจะน าไปทดสอบต่อไป 

3.2.2.2 กำรทดสอบควำมน่ำเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสัมภำษณ์ 

ผูว้จิยัน าแบบสัมภาษณ์ท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการท่ีปรึกษา ไป
ทดสอบกบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการผลิต 2555/2556 ในต าบลข่วงเปา 
อ าเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 30 คน ซ่ึงมีลักษณะคล้ายคลึงกับประชากรท่ีใช้ศึกษา 
จากนั้นน าแบบสัมภาษณ์ในตอนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและออกใบรับรอง 
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ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจต่อการน าขา้วเปลือกไปส่งมอบท่ีหน่วยรับจ าน า และตอนท่ี 4 ความคิดเห็น
ของเกษตรกรต่อโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่า Reliability Coefficient 
ตามวิธีของ Cronbach (กลัยา, 2555) โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์
ปรากฏวา่แบบสัมภาษณ์ในตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟา (Cronbach’s alpha) 
ดงัน้ี 

ตอนท่ี 2 ไดค้่า alpha = 0.8230 
ตอนท่ี 3 ไดค้่า alpha = 0.8378 
ตอนท่ี 4 ไดค้่า alpha = 0.8523 (ภาคผนวก ข) 

3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ 

1) ข้อมูลปฐมภูมิ  (Primary data) เก็บข้อมูลโดยการน าแบบสัมภาษณ์ไป
สัมภาษณ์เกษตรกรกลุ่มตวัอยา่งเป็นรายบุคคล 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) เก็บรวบรวมขอ้มูลจากรายงาน เอกสารส่ือ
ส่ิงพิมพต่์างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ตลอดจนขอ้มูลจากหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยัคร้ังน้ี 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล  

การวเิคราะห์ขอ้มูล ด าเนินการ ดงัน้ี 

1) ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของค าตอบ ก ากบัรหสัของขอ้มูล
แต่ละขอ้ เพื่อน าไปประมวลผลดว้ยคอมพิวเตอร์ 

2) วเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์  

3) สถิติท่ีใชใ้นการค านวณ มีดงัน้ี 

3.1) ส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า  (Descriptive Statistics) ใช้วิ เคราะห์ ลัก ษ ณ ะ
พื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม และการเข้าร่วมโครงการของ
เกษตรกร โดยใช้สถิติวิเคราะห์ คือ ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 
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(Percentage) ค่ า เฉ ล่ี ย  (Mean) ค่ า สู ง สุ ด  (Maximum) ค่ าต ่ า สุ ด 
(Minnimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  

3.2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) โดยใช้การวิเคราะห์ถดถอย
พหุ (Multiple regression analysis) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระหลายตวักบัตวัแปรตาม 

 


