
บทที่  3 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
พื้นท่ีการศึกษา 

งานวิจยันี้ไดทาํการศึกษาในอําเภอพรหมพริาม  จังหวัดพิษณุโลก  จํานวน  12  ตําบล  
ไดแก  ตําบลพรหมพิราม  ตําบลทาชาง  ตําบลวงฆอง  ตําบลมะตูม  ตําบลหอกลอง  ตําบลศรีภิรมย  
ตําบลตลุกเทียม  ตําบลวังวน  ตําบลหนองแขม  ตําบลมะตอง  ตําบลทับยายเชยีงและตําบลดงประคํา 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชศึกษาคือ  เกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอพรหมพิราม  จังหวัดพิษณุโลกในป  
2548  จํานวน    15,686   ราย  (สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม,2548)  จากการสุมตัวอยางแบบ 
Simple Randomed Sampling กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชสูตร  Yamane  (สุชาติ, 2546)           
ไดกลุมตัวอยาง จํานวน   390  ราย  จากประชากรทั้งหมด   

  n     =      N 
     1+N(e2)  
   โดยที่    n   คือ  ขนาดตัวอยางที่ควรสุม 
                N    คือ   ขนาดของประชากรทั้งหมด 
                e    คือ  ความคลาดเคลื่อนที่ผูวิจัยยอมใหเกิดขึน้ได (0.05) 
ในการวิจัยคร้ังนี้                           N  =  15,686 
                e  =  0.05 
 แทนคา                                         n  =  15,686 
                                                              1+  15,686 (0.05)2 
                                                       n = 388 
 เมื่อไดขนาดกลุมตัวอยาง  จาํนวน  390  ตัวอยางแลว  นาํมาหาสัดสวนตามจํานวน
ประชากรแตละตําบล  ดังตารางที่  1    
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ตารางที่    1  จาํนวนสัดสวนของกลุมเกษตรกรแตละตําบล  ในอําเภอพรหมพิราม 
 

ตําบล ประชากร กลุมตัวอยาง 

พรหมพิราม   2,245 70 
ทาชาง   1,361 42 
วงฆอง 843 26 
มะตูม 495 15 
หอกลอง 640 20 
ศรีภิรมย 1,900 60 
ตลุกเทียม 763 24 
วังวน   706 22 
หนองแขม   719 22 
มะตอง 1,053 33 
ทับยายเชยีง 750 23 
ดงประคํา 1,081 33 

รวม 12,556 390 
ที่มา  :  สํานักงานเกษตรอําเภอพรหมพิราม  ป 2549 
 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  data)   ไดจากการรวบรวมเอกสารสิ่งตีพิมพ  งานวจิัย
และจากหนวยงานตางๆ  ที่เกีย่วของ    เพื่อนํามาเปนขอมลูพื้นฐานในการวิจัย 

2. ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary  data)  ไดจากการสอบถามเกษตรกรผูปลูกขาวในอําเภอ
พรหมพิราม  จังหวดัพิษณุโลก  จํานวน  390  ราย 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  ใชแบบสอบถาม  ซ่ึงมีลักษณะคาํถามเปนปลายปด 
(close-ended  question)  และปลายเปด (open-ended  question) เติมขอความลงในชองวางให
ตรงกับความเปนจริงของเกษตรกร  ซ่ึงแบงแบบสอบถามเปน  6  ตอน ดังนี ้
ตอนที่  1  เปนคําถามเกี่ยวกบัลักษณะสวนบุคคล  ซ่ึงไดแก อายุ  ระดบัการศึกษา  จาํนวนสมาชิกใน
ครัวเรือน  แรงงานในครัวเรือน  ประสบการณในการปลูกขาว 
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ตอนที่  2  เปนคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคม  ซ่ึงไดแก  พื้นทีใ่นการปลูกขาว  
รายไดจากการปลูกขาว  คาใชจายในการปลูกขาว   
ตอนที่  3  เปนคําถามที่เกี่ยวกับลักษณะทางสังคม  ซ่ึงไดแก  การรับรูขอมูลขาวสารดานการงดเผาตอ
ซังขาว  การศึกษาดูงาน/ฝกอบรม เกี่ยวกบัการงดเผาตอซังขาว 
ตอนที่  4  เปนคําถามที่เกี่ยวกับการปลูกขาวของเกษตรกร  ซ่ึงไดแก  ประเภทของการทํานา จํานวน
คร้ังในการทํานาตอป  การทาํเกษตรอินทรยี  แหลงน้าํในการทํานา        
ตอนที่  5  เปนคําถามเกี่ยวกบัการยอมรับการรณรงคงดเผาตอซังขาว 

5.1 การนําไปปฏบิัติ  จํานวน  3  ขอ 
5.2 ทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว  ในประเด็นตางๆ  จํานวน  10  ขอ  โดยนํา

ระบบการใหคะแนน  (Scoring  System)  มาใชในการวดัความคิดเห็น  กําหนดคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  
1  คะแนน  ถึง  5  คะแนน  ไดแก 

5      หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 
4      หมายถึง  เห็นดวย 
3   หมายถึง  ไมแนใจหรือไมมีความคิดเห็น 
2      หมายถึง  ไมเห็นดวย  
1      หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

จากนั้น นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยใชสูตร ดังนี้ 
 สูตร = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) 

จํานวนชั้น 
กําหนด คะแนนสูงสุด    5 คะแนนต่ําสุด    1 จํานวนชั้น    5 
 =  5 - 1 
      5 

=  0.8 
สามารถแปลความหมายทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว  จากการนําคะแนนที่ไดมาคํานวณ
น้ําหนักหาคะแนนเฉลี่ย  โดยมีเกณฑ  ดังนี้ 
  4.21-5.00                        =     เห็นดวยมากที่สุด 
 3.41-4.20                        =     เห็นดวยมาก 
 2.61-3.40                        =     เห็นดวยปานกลาง 
 1.81-2.60                        =     เห็นดวยนอย  
 1.00-1.80                        =     เห็นดวยนอยที่สุด 
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 5.3  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว  ในประเด็นตางๆ  จํานวน    5  ขอ  
โดยนําระบบการใหคะแนน  (Scoring  System)  มาใชในการวัดความคิดเห็น  กําหนดคะแนนเฉลี่ย
ตั้งแต  1  คะแนน  ถึง  5  คะแนน  ไดแก 

5      หมายถึง  เห็นดวยอยางยิ่ง 
4      หมายถึง  เห็นดวย 
3   หมายถึง  ไมแนใจหรือไมมีความคิดเห็น 
2      หมายถึง  ไมเห็นดวย  
1      หมายถึง  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

จากนั้น นําคะแนนที่ไดมาหาคาเฉลี่ยของความคิดเห็นโดยใชสูตร ดังนี้ 
 สูตร = (คะแนนสูงสุด - คะแนนต่ําสุด) 

จํานวนชั้น 
กําหนด คะแนนสูงสุด    5 คะแนนต่ําสุด    1 จํานวนชั้น    5 
 =  5 - 1 
      5 

=  0.8 
สามารถแปลความหมายทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาว  จากการนําคะแนนที่ไดมา
คํานวณน้ําหนักหาคะแนนเฉลี่ย  โดยมีเกณฑ  ดังนี้ 
  4.21-5.00                        =     เห็นดวยมากที่สุด 
 3.41-4.20                        =     เห็นดวยมาก 
 2.61-3.40                        =     เห็นดวยปานกลาง 
 1.81-2.60                        =     เห็นดวยนอย  
 1.00-1.80                        =     เห็นดวยนอยที่สุด 
ตอนที่  6  ปญหา  อุปสรรคและขอเสนอแนะ 
 มีประเด็นปญหาอุปสรรค  ในประเดน็ตางๆ  จํานวน  10  ขอ  ใหเลือกตอบวามีหรือไมมี
ปญหาในประเด็นใดบาง  แลวใหขอเสนอแนะ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวทางทฤษฎีและผลงานวจิัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามาเปนแนวทางใน
การศึกษาสามารถสรางกรอบแนวคดิ  ซ่ึงมีลักษณะดังนี ้
 
กรอบแนวคิดในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการจําแนกกลุมเกษตรกร 
 
    ตัวแปรอิสระ  (Independent  variables)                     ตัวแปรตาม   (Dependent  variables)         
 
                                                                                                    
                                                              
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ลักษณะสวนบุคคล 

• อายุ 

• จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

• แรงงานในครวัเรือน 

• ประสบการณในการปลูกขาว 
ลักษณะดานเศรษฐกิจ 

• พื้นที่ในการปลูกขาว 

• รายไดจากการปลูกขาว 

• คาใชจายในการปลูกขาว  
ลักษณะดานสงัคม   

• การศึกษาดูงานหรือฝกอบรม 

• การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไม
เผาตอซัง 

• ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูทําการรณรงค 
การจดัการงดเผาตอซงั   

• การไถกลบตอซังขาว 

• การใชปุยอินทรียน้ํา 
ความคิดเห็นตอการงดเผาตอซัง 

• การรับรูถึงประโยชนจากการไมเผา
ตอซัง 

• การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง 

กลุมเกษตรกรที่เผาหรือไมเผา
ตอซังขาว 
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กรอบแนวคิดในการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอทัศนคตติอการรณรงคงดเผาตอซังขาว 
 
    ตัวแปรอิสระ  (Independent  variables)                     ตัวแปรตาม   (Dependent  variables)         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลักษณะสวนบุคคล 

• อายุ 

• จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

• แรงงานในครวัเรือน 

• ประสบการณในการปลูกขาว 
ลักษณะดานเศรษฐกิจ 

• พื้นที่ในการปลูกขาว 

• รายไดจากการปลูกขาว 

• คาใชจายในการปลูกขาว  
ลักษณะดานสงัคม   

• การศึกษาดูงานหรือฝกอบรม 

• การไดพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ไม
เผาตอซัง 

• ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูทําการรณรงค 
การจดัการงดเผาตอซงั   

• การไถกลบตอซังขาว 

• การใชปุยอินทรียน้ํา 
ความคิดเห็นตอการงดเผาตอซัง 

• การรับรูถึงประโยชนจากการไมเผา
ตอซัง 

• การรับรูถึงผลเสียจากการเผาตอซัง 

ทัศนคติในการรณรงค 
งดเผาตอซังขาว 
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การทดสอบแบบสอบถาม 
 ผูวิจัยไดทําการทดสอบแบบถาม  ตามขั้นตอนดังตอไปนี ้

1. โดยการนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นมาแลว  นําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและ
คณะกรรมการที่ปรึกษา  เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  (Content Validity)  จะไดนํามา
ปรับปรุงแกไขกอนนํามาใชจริงตอไป   

2. ทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถาม  (Reliability)  ใชคําถามในสวนทัศนคติ
ตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว  โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับกลุมเกษตรกรผูปลูกขาวที่ไมใช
กลุมตัวอยาง   จํานวน   20  ราย   แลวนํามาหาคาความนาเชื่อถือ   ไดคาความนาเชื่อถือของ
แบบสอบถามเทากับ  0.9864  แสดงวาคําถามเชิงความคิดเห็นมีระดับความเชื่อมั่นสูง 
 
การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเพื่อแปรผลการวิจัยโดยการนําขอมูลที่ไดจากการสอบถาม  นํามา
วิเคราะหโดยโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  เพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตรซ่ึงประกอบดวยสถิติดังนี้ 

1. สถิติพรรณา  ไดแก  รอยละ  คาความถี่ (Frequency)  คาเฉลี่ย (Mean)  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (Standard  deviation)  เพื่อวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร 

2. การวิเคราะหปจจัยที่สามารถจําแนกกลุมเกษตรกรที่เผาตอซังขาวกับกลุมเกษตรกรที่
ไมเผาตอซังขาว  โดยการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant  Analysis) 

3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระดานลักษณะสวนบุคคล  ลักษณะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม  ลักษณะการปลูกขาว  การปฏิบัติในการงดเผาตอซังขาว  ทัศนคติตอการ
รณรงค  ทัศนคติตอเจาหนาที่ผูรณรงคงดเผาตอซังขาวและการรับรูถึงประโยชนของการงดเผาตอซัง
และผลเสียจากการเผาตอซังขาวของเกษตรกรกับทัศนคติตอการรณรงคงดเผาตอซังขาว  โดยใชการ
วิเคราะหถดถอยพหุ (Multiple  Regression  Analysis) 

 


