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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

 3.1.1 ประชำกรเป้ำหมำย 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ เกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงในพื้นท่ี จงัหวดัล าปาง ท่ีไดรั้บการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากกรมวิชาการเกษตร ผา่นทางการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีจ านวน 156 
ราย โดยเป็นเกษตรกรในพื้นท่ี 4 อ าเภอ ดงัน้ี 

ตารางที่ 3.1 ประชากรเป้าหมาย 

อ าเภอ จ านวนเกษตรกร (ราย) 

หา้งฉตัร 101 
เสริมงาม 27 
แจห่้ม 19 
แม่ทะ 9 
รวม 156 

 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 

ท าการสุ่มประชากรระดบัความเช่ือมัน่ 99% โดยใชสู้ตรของ Yamane (1973) 
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ก าหนดให ้ n = ขนาดตวัอยา่ง 
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N = ขนาดประชากร คือ จ านวนเกษตรกรผู ้ปลูกถั่วลิสงท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยจีากกรมวชิาการเกษตร ผา่นทางการออกหน่วยคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี 

e =   ค่าความคลาดเคล่ือนท่ีผูว้จิยัยอมรับได ้= 1 % 

ดงันั้น 
2)01.0(1561

156


n   

6.153n  ตวัอยา่ง 
ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 154 ราย 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 

3.2.1 ลกัษณะของเคร่ืองมือ 

การศึกษาคร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
ตามแบบสอบถาม (Questionnaire) มีลักษณะค าถามแบบปลายปิด (Close-ended Question) และ
ปลายเปิด (Open-ended Question) แบ่งออกเป็น 5 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ด้านสังคมและสภาพเศรษฐกิจของ
เกษตรกร  

ตอนที ่2 ค  าถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง  
ตอนที่ 3 ค  าถามเก่ียวกับทัศนคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง และ

เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงจงัหวดัล าปาง  
ตอนที่ 4 ค  าถามเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรผูป้ลูกถัว่

ลิสงจงัหวดัล าปาง  
ตอนที่ 5 ค  าถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง

ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงจงัหวดัล าปาง  

3.2.2  กำรสร้ำงเคร่ืองมือ 

ผูว้ิจยัท าการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และผลงานวจิยั เพื่อใชใ้น
การสร้างกรอบแนวคิดและแบบสอบถามโดยน าแบบสอบถามท่ีได้ไปทดสอบ โดยการน า
แบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จแล้วไปปรึกษาต่อคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อหาความถูกตอ้ง เท่ียงตรง
จากนั้นไดท้  าการแกไ้ขปรับปรุงเพื่อความถูกตอ้งสมบูรณ์ก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล 
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3.2.3 รำยละเอยีดของเคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี เป็นแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 5 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1 ค  าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล ดา้นสังคมและสภาพเศรษฐกิจของ
เกษตรกร ซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ อาย ุระดบัการศึกษา ประสบการณ์การผลิตถัว่ลิสง รายไดจ้ากการ
ขายถัว่ลิสง รายได้ครัวเรือน เงินทุน แรงงาน พื้นท่ีปลูกถัว่ลิสง การติดต่อกบัเกษตรกรรายอ่ืนการ
ติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมประสบการณ์การฝึกอบรมการปลูกถัว่ลิสง 

ตอนที่ 2 ค  าถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง ลกัษณะค าถามจะ
เป็นแบบปลายปิด โดยเกณฑใ์นการวดัความรู้ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงจงัหวดัล าปาง ให้คะแนนขอ้
ท่ีตอบถูกเท่ากบั 1 คะแนน และขอ้ท่ีตอบผิดเท่ากบั 0 คะแนน พิจารณาจากค่าร้อยละความรู้ในแต่ละ
ขอ้ 

ตอนที่3 ค  าถามเก่ียวกับทัศนคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสง และ
เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงจงัหวดัล าปาง โดยลกัษณะค าถาม
เป็นค าถามปลายปิด และลักษณะข้อความเป็นประเภทเห็นด้วยคล้อยตาม (Favorable Statement) 
ขอ้ความประเภทไม่เห็นดว้ยคลอ้ยตาม (Unfavorable Statement) โดยให้เกษตรกรแสดงความคิดเห็น
วา่แต่ประเด็นเกษตรกรเห็นดว้ยเพียงใดตามมาตรวดั 3 ระดบั ของ Likert Scale ดงัน้ี 

เห็นดว้ย มีค่าเท่ากบั 3 คะแนน 
ไม่แน่ใจ มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน 
ไม่เห็นดว้ย มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

ตอนที่ 4 ค  าถามเก่ียวกบัการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรผูป้ลูกถัว่
ลิสงจงัหวดัล าปาง โดยแบ่งเกณฑ์ใหค้ะแนนวา่ เกษตรกรปฏิบติัตามเทคโนโลยกีารผลิตถัว่ลิสง และมี
เกณฑใ์นการวดัไว ้2 ระดบั คือ ปฏิบติัตามและไม่ปฏิบติัตาม ดงัน้ี 

ปฏิบติัตาม เท่ากบั 1  คะแนน  
ไม่ไดป้ฏิบติัตาม เท่ากบั  0  คะแนน  

การแปลความหมายของการปฏิบติัตามเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรผูป้ลูกถัว่
ลิสงจงัหวดัล าปาง ใช้วิธีน าคะแนนการปฏิบัติตามเทคโนโลยีการผลิตถั่วลิสงของเกษตรกร มา
เปรียบเทียบเกณฑ ์ดงัน้ี 
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การไม่ปฏิบติัตามเทคโนโลย ี มีค่าระหวา่ง 1 - 4  คะแนน  
(นอ้ยกวา่ร้อยละ 50) หมายถึง ไม่ยอมรับ  
การปฏิบติัตามเทคโนโลย ี มีค่าระหวา่ง 5 - 10  คะแนน  
(มากกวา่หรือเท่ากบักวา่ร้อยละ 50)  หมายถึง  การยอมรับ 

โดยการมีหัวขอ้หลกั คือการเตรียมพื้นท่ีปลูก การเลือกและเตรียมเมล็ดพนัธ์ุก่อน
ปลูก การจดัการธาตุอาหาร โรคท่ีส าคญัของถัว่ลิสงและการป้องกนัก าจดั แมลงและศตัรูถัว่ลิสงและ
การป้องกนัก าจดั  

ตอนที่ 5 ค  าถามเก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่
ลิสงของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสงจงัหวดัล าปาง โดยลกัษณะของค าถามเป็นแบบปลายเปิด(Open-ended 
Question)  

3.2.4 กำรทดสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้วจัิย 

1) กำรทดสอบควำมถูกต้อง(Validity) 

ผูศึ้กษาท าการทดสอบแบบสอบถาม  โดยการน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมาปรึกษาต่อ
คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (Content Validity) และท าการแกไ้ขให้
สมบูรณ์ก่อนจะน าไปทดสอบต่อไป 

2) กำรทดสอบหำควำมน่ำเช่ือถือได้(Reliability) 

ผูศึ้กษาไดน้ าแบบสอบถาม  ท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
ท่ีปรึกษา ไปทดสอบกบัเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง ต.แม่สุก อ.แจห่้ม จงัหวดัล าปาง  จ  านวน 20 ราย 
จากนั้นน าแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ความรู้เก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง ตอนท่ี 3 ทศันคติต่อ
เทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง และเจา้หน้าท่ีจากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และตอนท่ี 4 การยอมรับ
เทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสงของเกษตรกร มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อหาค่า Reliability Coefficient ตาม
วิธีของ Cronbach (Cronbach Alpha Coefficient) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์  ปรากฏว่าแบบ
สัมภาษณ์ตอนท่ี 2 ตอนท่ี 3 และตอนท่ี 4 มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Cronbach’s alpha) เท่ากบั alpha = 
0.8307 0.8787 และ 0.8161 ตามล าดบั 

3.3 วธีิกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล แบ่งเป็น 2 ขั้นตอนดงัน้ี 
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1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดด้ าเนินการน าแบบสอบถามไปสัมภาษณ์เกษตรกรผู ้
ปลูกถัว่ลิสงในพื้นท่ีจงัหวดัล าปาง 

2) ข้อมูลทุติยภู มิ  (Secondary Data) ได้รวบรวมเอกสารส่ิงตีพิมพ์ และงานวิจัยท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยั 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ท าการวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช้โปรแกรมสถิติส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทางสังคมศาสตร์ โดยแบ่ง
สถิติท่ีใชว้เิคราะห์เป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) ขอ้มูลส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นสังคม คะแนนปฏิบติัของเกษตรกร 
โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
ต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชว้ิเคราะห์
คุณลกัษณะพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งและค่าเฉล่ียถ่วงน ้ าหนกั (Weighted Mean Score: WMS) เพื่อใช้
ในการวเิคราะห์ขอ้มูลดา้นทศันคติของเกษตรกร 

2) วิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวัแปรตาม ผูศึ้กษาไดว้ิเคราะห์
หาความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา ประสบการณ์การปลูกถัว่ลิสง 
รายได้จากการปลูกถัว่ลิสง รายได้ของครัวเรือน แหล่งเงินทุน จ านวนแรงงานในครัวเรือน จ านวน
พื้นท่ีของตนเอง ความถ่ีในการติดต่อเจา้หนา้ท่ี ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง 
และทศันคติของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตถัว่ลิสง กบัตวัแปรตาม คือ การยอมรับเทคโนโลยี
ของเกษตรกรผูป้ลูกถัว่ลิสง โดยใชก้ารวเิคราะห์ค่าสถิติไคสแควร์ (2) ในการทดสอบความสัมพนัธ์ 

 


