บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน” ครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
สงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย
เกี่ยวกับประชากรกลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห
ขอมูล ดังรายละเอียดตอไปนี้
แบบการวิจัย
แบบการวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Designs) ซึ่ง
ประกอบไปดวย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ควบคูกันไป
การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ใชการวิจัยเชิงปริมาณในรูปของการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการวิจัย
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปของการสัมภาษณ
เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เพื่อใชในการยืนยันขอมูลที่
ไดจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใหมีความชัดเจนและมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น
ประชากร
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในสํานักงาน
เกษตรอําเภอ 7 อําเภอ ในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญ
การ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรเจาพนักงานเคหกิจเกษตร
และเจาพนักงานการเกษตร รวมทั้งสิ้น 30 คน
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กลุมตัวอยาง
สวนที่ 1 การศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเจาหนาที่สง เสริมการเกษตรในพื้นที่ใ น
จังหวัดแมฮองสอน เนื่องจากประชากรมีจํานวนไมมากผูวิจัยจึงศึกษาจากประชากรทั้งหมด โดยไมมี
การสุมตัวอยาง
สวนที่ 2 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณเชิงลึก) กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรแตละอําเภอๆละ 1 ราย จํานวนทั้งสิ้น 7 ราย โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) คือ สุมตามจํานวนอําเภอในจังหวัดแมฮองสอน ที่มีอยู 7 อําเภอ
เครื่องมือที่ใชการศึกษาวิจัย
ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูล เชิงปริมาณ การใชแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบ
ปลายปด (Close-ended Question) และแบบปลายเปด (Open-ended Question) ซึ่ง เนื้อหาของ
แบบสอบถาม จะแบงออกเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สภาพพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจ สังคมของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใน
จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส อายุการรับ
ราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร
ตอนที่ 2 สภาพทั่ ว ไปทางด า นการปฏิบัติ ง าน สภาพการปฏิบั ติง านของเจา หน า ที่ส ง เสริ ม
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ไดแก จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่รับผิดชอบ พาหนะที่ใชในการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย ระยะทางไกลสุดจากสํานักงานถึงพื้นที่เปาหมาย ระยะเวลาเดินทางจาก
สํานักงานถึงพื้นที่เปาหมายที่ไกลสุด ลักษณะพื้นที่ในการปฏิบัติงาน สภาพเสนทางคมนาคมในพื้นที่
ปฏิบัติงาน ลักษณะบุคคลเปาหมายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ลักษณะที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน สิ่ง
อํานวยความสะดวกในที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ตอนที่ 3 เป นเนื้อหาเกี่ยวกับ ความพึงพอใจในดา นการปฏิบัติง านสงเสริมการเกษตรของ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน มีขอคําถามอยู 39 ขอ โดยใหแสดงความคิดเห็นวา
แตละประเด็นเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดตามมาตรวัด 5 ระดับดังนี้
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พึงพอใจนอยที่สุดจนถึงไมพึงพอใจ มีคาเทากับ 1 คะแนน
พึงพอใจนอย
มีคาเทากับ 2 คะแนน
พึงพอใจปานกลาง
มีคาเทากับ 3 คะแนน
พึงพอใจมาก
มีคาเทากับ 4 คะแนน
พึงพอใจมากที่สุด
มีคาเทากับ 5 คะแนน
การแปลความหมายระดับความพึงพอใจในดานการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน โดยใชวิธีนําคาเฉลี่ยถวงน้ําหนัก (Weighted Mean Score)
ความพึงพอใจในแตละประเด็นมาเปรียบเทียบเกณฑ ดังนี้
พึงพอใจนอยที่สุดจนถึงไมพึงพอใจ
พึงพอใจนอย
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจมาก
พึงพอใจมากที่สุด

คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน

1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกรของเจาหนาที่สงเสริม
การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน มีขอคําถามอยู 23 ขอ โดยใหแสดงความคิดเห็นวาแตละประเด็น
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีระดับปญหาตามมาตรวัด 5 ระดับ ดังนี้
เปนปญหานอยที่สุด
เปนปญหานอย
เปนปญหาปานกลาง
เปนปญหามาก
เปนปญหามากที่สุด

มีคาเทากับ
มีคาเทากับ
มีคาเทากับ
มีคาเทากับ
มีคาเทากับ

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การแปลความหมายระดั บ ป ญ หาในดา นการปฏิ บั ติ ง านส ง เสริ ม การเกษตรของเจ า หน า ที่
สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน โดยใชวิธีนําคาเฉลี่ยถวงน้ําหนักความคิดเห็นตอระดับ
ปญหาแตละประเด็นมาเปรียบเทียบเกณฑ ดังนี้
เปนปญหานอยที่สุด
เปนปญหานอย
เปนปญหาปานกลาง
เปนปญหามาก
เปนปญหามากที่สุด

คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน
คาเฉลี่ยคะแนน
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1.00 – 1.80
1.81 – 2.60
2.61 – 3.40
3.41 – 4.20
4.21 – 5.00

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตอนที่ 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอื่น ๆ ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เปนคําถาม
ลักษณะแบบ ปลายเปด ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรแสดงความคิดเห็น
แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended Question) ที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก มีเนื้อหา
ของแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
ตอนที่ 2 สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ไดแก
เกษตรกรกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สิ่งอํานวยความสะดวกการ
ปฏิบัติงานในพื้นที่ การรับขาวสารดานการเกษตรภายในพื้นที่ การรับขาวสารดานการอื่นๆภายใน
พื้นที่ การติดตอสื่อสารกับหนวยบังคับบัญชา (ลําดับขั้นเหนือขึ้นไป) และการติดตอสื่อสารกับเพื่อน
รวมงานตางอําเภอหรือตางหนวยงาน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร
ในจังหวัดแมฮองสอน 8 ดาน ไดแก ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนา ดานการบังคับบัญชา ดาน
ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ดาน
ความมั่นคงในการทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว
ตอนที่ 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร ไดแก ดานการคมนาคม
ดานการสื่อสาร ดานงบประมาณการดําเนินงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ดานลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ ดานความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ดานการบริหารในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่
สงเสริมการเกษตร และดานสุขภาพองเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร
การทดสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ
การตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา (Content Validity) เปนการตรวจสอบแบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นมาวาสามารถวัดไดตรงตามที่ตองการและครอบคลุมขอบเขตของเนื้อหา
หรือไมผูวิจัยไดนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไปใหผูที่ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการเกษตร
ของกรมสงเสริมการเกษตรไดพิจารณาและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยมา
แกไข ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดสอบจริง
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การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 20 คน และนํา
ผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคา Reliability Coefficient ตามวิธีของ Cronbach โดยใชโปรแกรมทาง
สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย ปรากฎวา แบบสอบถามตอนที่ 3 มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s
alpha) เทากับ alpha= 0.8686
การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดแยกประเภทของขอมูลตามแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อ
วิเคราะห ดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใชสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ
คาเฉลี่ย คาต่ําสุด คาสูงสุด และสวนเบียงเบนมาตรฐาน
2. ขอมู ล บรรยายหรื ออธิ บ ายเชิง คุณภาพ (Qualitative Data) อาศัย ความตรงกันของ
ความหมายของการตอบจากผูถูกสัมภาษณประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ โดยรวบรวมเรียบ
เรียงเปนผลการศึกษาโดยการใชวิธี (Content Analysis)
สถานที่ดําเนินการวิจัย
สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดแมฮองสอน
ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย
ในการทําวิจัยครั้งนี้ใชเวลาดําเนินการประมาณ 10 เดือน คือตั้งแตเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556
ถึง กุมภาพันธ พ.ศ.2557
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