
บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากรท่ีทําการศึกษา 
 ประชากรท่ีใชในการศึกษาคือเกษตรกรและครอบครัวเกษตรกรท่ีเขารวมและไมเขารวม
โครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม ในตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง และตําบลบานสา 
อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง  

กลุมตัวอยาง 
 การเลือกกลุมตัวอยางเพื่อใชในการวิจัยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
เนื่องจากเปนตําบลที่มีการปลูกสับปะรดมากท่ีสุด  ในการวิจัยเลือกกลุมตัวอยางจากเกษตรกรท่ีเขารับ
การฝกอบรม แบงเปน เกษตรกรที่เขารวมโครงการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม ตําบล
บานเสด็จ อําเภอเมือง และตําบลบานสา อําเภอแจหม  ตําบลละ 61 คน รวมเปน 122 คน และ
เกษตรกรที่ไมเขารวมโครงการการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมตําบลละ 61 คน รวม
เปน 122 คน รวมเปนประชากรท่ีใชในการศึกษาท้ังส้ิน 244 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยในเร่ืองนี้ไดแกแบบสัมภาษณท่ีผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อเก็บรวบรวม
ขอมูล  ซ่ึงมีลักษณะคําถามแบบปลายปด (Close – ended question) และคําถามแบบปลายเปด    
(Open – ended question) โดยไดสรางแบบสอบถามตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย โดยไดแบง
แบบสอบถามออกเปน 5  ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับลักษณะพ้ืนฐานสวนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคม ซ่ึงเปนคําถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา การไดรับขอมูลขาวสารดานการเกษตร ประสบการณในการผลิต
สับปะรด ประสบการณในการเขาอบรม พื้นท่ีปลูกสับปะรด รายไดจากการขายผลผลิต  รายไดของ
ครอบครัว  จํานวนแรงงานท่ีชวยดานการเกษตร ขนาดพื้นท่ีถือครอง เงินทุนและสินเช่ือ ลักษณะ
คําถามเปนแบบปลายปด (Close-ended question) และปลายเปด (Open-ended  question) 

ตอนท่ี 2 เปนคําถามท่ีเกี่ยวกับความรูในการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม 
ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด ใหคะแนนสําหรับขอท่ีตอบถูกเทากับ 1 และคะแนนสําหรับขอท่ี
ตอบผิด 0 คะแนน คําถามเปนแบบเลือกตอบ จํานวน 15 ขอ คะแนนเต็ม 15 คะแนน เกณฑในการวัด
ความรูของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด พิจารณาจากคารอยละของคะแนนความรูในแตละขอ 

ตอนท่ี 3 เปนคําถามท่ีเกี่ยวกับทัศนคติตอระบบการจัดการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ของการผลิตสับปะรด จํานวน 16 ขอ ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด และลักษณะขอความมีท้ังท่ี
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เปนประเภทเห็นคลอยตาม (favorable statement) และขอความประเภทไมเห็นดวยคลอยตาม
(unfavorable statement) โดยจะใหคะแนนในขอท่ีตอบในทางท่ีทัศนคติเหมาะสมเทากับ 3 คะแนน 
ใหคะแนนในขอท่ีตอบในทางท่ีทัศนคติกลางๆ เทากับ 2 คะแนน ใหคะแนนในขอท่ีตอบในทางท่ี
ทัศนคติไมเหมาะสมเทากับ 1 คะแนน รวมคะแนนเต็มเทากับ 48 คะแนน เกณฑในการวัดทัศนคติ
ของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด พิจารณาจากคาเฉล่ียของคะแนนทัศนคติ โดยคิดเทียบเปนรอยละของ
คะแนนเต็มอยูในท้ังหมด แลวแบงชวงคะแนนออกเปน 3 ชวง คือ (3-1) / 3 = 0.66 คะแนน โดย
เกษตรกรที่มีทัศนคติอยูในระดับตํ่าจะมีคะแนนระหวาง 1.00 - 1.66 คะแนน เกษตรกรที่มีทัศคติอยูใน
ระดับปานกลางจะมีคะแนนระหวาง 1.67 – 2.33 คะแนน และเกษตรกรที่มีทัศนคติอยูในระดับสูงจะ
มีคะแนนระหวาง    2.34 – 3.00 คะแนน 

ตอนท่ี 4 เปนคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสม จํานวน 27 ขอ โดย
แบงเปนการปฏิบัติเกี่ยวกับระบบการจัดการคุณภาพของสับปะรด จํานวน 15 ขอ และคําถามดานการ
ปฏิบัติตามหลักการปฏิบัติของการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของสับปะรด จํานวน 12 ขอ โดยจะใหคะแนน
ในการปฏิบัติขอที่ปฏิบัติถูกตองเหมาะสมดีมากเทากับ 3 คะแนน ขอปฏิบัติถูกตองเหมาะสมปาน
กลางไมเกิดผลเสียหายเทากับ 2 คะแนน ขอปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสมเลยเทากับ 1 คะแนน รวม
คะแนนปฏิบัติท้ังหมด 36 คะแนน เกณฑในการวัดการปฏิบัติของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด พิจารณา
จากคาเฉล่ียของคะแนนปฏิบัติโดยคิดเทียบเปนรอยละของคะแนนเต็มท้ังหมด แลวแบงชวงคะแนน
ออกเปน 3 ชวง คือ (3 – 1)/ 3 = 0.66 คะแนน โดยเกษตรกรที่มีการปฏิบัติไมถูกตองเหมาะสมเลยจะมี
คะแนนระหวาง       1- 1.66 คะแนน เกษตรกรที่มีการปฏิบัติถูกตองเหมาะสมปานกลางไมเกิดผล
เสียหายจะมีคะแนนระหวาง 1.67 – 2.33 คะแนน และเกษตรกรที่มีการปฏิบัติถูกตองเหมาะสมดีมาก
จะมีคะแนนระหวาง 2.34 – 3 คะแนน  

ตอนท่ี 5 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด
ในการผลิตสับปะรดตามการเกษตรดีท่ีเหมาะสมของเกษตรกรในตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง               
และตําบลบานสา  อําเภอแจหม  จังหวัดลําปาง โดยลักษณะคําถามเปนแบบคําถามปลายเปด        
(Open-ended question)  

การทดสอบแบบสัมภาษณ 
ผูวิจัยไดทําการทดสอบความเท่ียงตรง (validity) ของแบบสอบถามโดยนําแบบสอบถามท่ี

สรางข้ึนมาปรึกษาตอคณะกรรมการท่ีปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกตอง ความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Content  validity) จนมีความสมบรูณท่ีจะใชเก็บรวบรวมขอมูล จากนั้นนําแบบสอบถามไปทดสอบ
กับเกษตรกรผูปลูกสับปะรดใน ตําบลบานแลง อําเภอเมือง จังหวัดลําปาง จํานวน 20 ราย  แลวนํามา
ปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมและสมบูรณยิ่งข้ึนกอนท่ีจะนําไปใชเก็บขอมูลในพ้ืนท่ีกลุม
ตัวอยางตอไป 
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
ในข้ันตอนการเก็บขอมูล ไดดําเนินการเปนข้ันตอนดังนี้ 
ข้ันตอนท่ี 1 การเก็บขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ทําการเก็บขอมูลโดยนําแบบสอบถามท่ี

สรางข้ึนไปสอบถามเกษตรกรกลุมเปาหมาย 
ข้ันตอนท่ี 2 การเก็บขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการคนควาและรวบรวมขอมูลจาก

รายงานเอกสารและส่ิงพิมพท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัยจากสํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
สํานักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  สํานักงานสงเสริมการเกษตร ระบบออนไลน  และ
หนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

การวิเคราะหขอมูล 
 ขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดท้ังหมดจะนํามาจัดระเบียบและประมวลผล  จากนั้นจะนําไป
วิเคราะหโดยใชสถิติท่ีเหมะสมซ่ึงไดแกโปรแกรมสถิติสําเร็จรูป  เพื่อการวิจัย ทางสังคมศาสตร SPSS 
(Statistical Package  For the  Social  Science)  ซ่ึงประกอบดวยสถิติท่ีใชดังตอไปนี้ดังตอไปนี้ 

1. ใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลเกี่ยวกับปจจัยพื้นฐาน
ทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และดานอ่ืนๆ โดยใชคารอยละ (Percentage) คาเฉล่ีย 
(Arithmetic  Mean)  คาสูงสุด (Maximum) คาตํ่าสุด (minimum) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard  Deviation) 

2. ใชสถิติเชิงวิเคราะหเพื่อหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม  โดย
ใชคาไคสแควร (Chi – Square) เพื่อหาความสัมพันธระหวางลักษณะสวนบุคคล 
ปจจัยทางดานเศรษฐกิจและปจจัยทางดานอ่ืนๆ 

โดยมีสูตรหาคา ไคสแควร(Chi – Square) 
 

  2X  = ( )∑ −
E

EO 2

 

 
X2 = ไคสแควร(Chi – Square) 

          O = คาความถ่ีท่ีไดจากการสังเกต (Observed Frequency) 
  E = ความถ่ีท่ีไดตามทฤษฏีหรือตามท่ีคาดหวัง (Expected Frequency) 
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สถานท่ีดําเนินงานวิจัย     
ในเขตพื้นท่ีตําบลบานเสด็จ อําเภอเมือง และตําบลบานสา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง 

ระยะเวลาท่ีทํางานวิจัย  
ในการวิจัยคร้ังนี้ใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือนคือต้ังแตเดือนตุลาคม 2550 ถึงเดือนมีนาคม 

2551 รวมระยะเวลา 6 เดือน 
 


