
บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากรท่ีทําการศึกษา 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้  คือ  เกษตรกรที่เขารวมรับการสงเสริมการปลูกพันธุ
ขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองในการเพาะปลูก  พื้นท่ีอําเภอบําเหน็จณรงค  จังหวัดชัยภูมิ 
โดยไมมีการสุมตัวอยางเนื่องจากมีจํานวนไมมากนัก คือมีท้ังหมด 100  ราย ซ่ึงเปนเกษตรกรท่ี
สนใจเขารับการสงเสริมในคร้ังนี้  2  ตําบล  คือ  ตําบลบานเพชรและตําบลบานตาล 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้  คือ แบบสัมภาษณ (Interview  schedule) ซ่ึงเปนแบบ
คําถามปลายปด (Close-ended question ) และคําถามแบบปลายเปด (Open-ended question ) 
โดยแบงออก  4  สวน  ดังนี้  

สวนท่ี 1 เปนการสัมภาษณขอมูลพื้นฐานสวนบุคคล  สภาพสังคมและสภาพเศรษฐกิจของ
เกษตรกร ซ่ึงเปนขอมูลท่ีเกี่ยวกับเพศ  อายุ  ระดับการศึกษา   รายไดท่ีเปนเงินสดจากผลผลิตทาง
การเกษตร  รายไดท่ีนอกเหนือจากการทําเกษตรท่ีเปนเงินสด  ขนาดพื้นท่ีถือครอง  จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน แหลงเงินกู  การกูเงิน  การรับรูขาวสาร  สถานภาพการเปนผูนําทางสังคม  ลักษณะ
เปนแบบคําถามปลายปด (Close-ended question ) และคําถามแบบปลายเปด (Open-ended 

question ) 
สวนท่ี 2  ความคิดเห็นของเกษตรกรตอเง่ือนไขวิธีการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย : 

กรณีปลูกขาวหอมแดงอินทรีย โดยประยุกตมาจาก  ดนุวัต (2550)  ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับ เร่ือง        
การปฏิบัติในแปลง  การปองกันการปนเปอน  การใชปจจัยการผลิต  การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 
ซ่ึงใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) แบงเปน 5 ระดับ คือ เห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวย ไมแนใจ  
ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

สวนท่ี 3  ระดับการยอมรับการปลูกขาวหอมแดงอินทรียของเกษตรกรโดยใชขาวกลองเปน
เมล็ดพันธุ เปนขอมูลเกี่ยวกับปจจัยการยอมรับในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปน
เมล็ดพันธุ ไดแก  ปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทางกายภาพ  ปจจัยทางชีวภาพ  ปจจัย
ทางการผลิต ซ่ึงใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale) โดยแบงระดับของการยอมรับออกเปน 5 ระดับ 
คือ  ยอมรับมากท่ีสุด  ยอมรับมาก  ยอมรับปานกลาง  ยอมรับนอย  และยอมรับนอยท่ีสุด 



 21

สวนท่ี 4  ขอมูลเกี่ยวกับสภาพการผลิต  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตขาวหอมแดง
อินทรียของเกษตรกร  ไดแก  จํานวนไรท่ีปลูก   ลักษณะทางกายภาพ (ดิน แหลงน้ํา ) ผลิตท่ีไดจาก
การเก็บเกี่ยว  ชองทางการจําหนาย  ตนทุนการผลิต  องคความรู ปญหาเร่ืองโรคและแมลงศัตรูพืช  
ขอเสนอแนะ 

   
การสรางเคร่ืองมือ 
 การสรางเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  เพื่อใหเปนไปตามกรอบแนวความคิด  
ขอบเขตของการศึกษาท่ีกําหนดไว  เพื่อใหครอบคลุมและมีความสมบูรณ  ในเนื้อหาตามท่ีตองการ 
โดยมีข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือ  ดังนี้ 
 1)   ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  ท่ีมีความเกี่ยวของ  สัมพันธกับวัตถุประสงค  เพื่อเปน
แนวทางในการกําหนดการ  กําหนดเนื้อหาในแบบสัมภาษณ 
 2)   ข้ันตอนการกําหนดคําถาม  โดยนําวัตถุประสงค  ขอบเขตและกรอบแนวความคิดมา
กําหนด  เปนคําถามหลัก จากน้ันหาแบบคําถามยอยและใชรูปแบบของคําถาม  และโครงสรางของ
แบบสัมภาษณ  เพื่อใหเหมาะสมกับผูตอบ 
 3)  ข้ันตอนการทดสอบเคร่ืองมือกอนใช  เพื่อใหตรงกับเนื้อหาของการศึกษา  โดย 
  (1)   ผูศึกษาทดสอบ  ตรวจสอบความสมบูรณ ดวยตนเองในข้ันตน 
  (2)   ใหคณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ  ตรวจสอบในความสมบูรณ  
ของเนื้อหาในแบบสัมภาษณเพื่อใหมีความถูกตองของเนื้อหา (Content validity) ความครอบคลุม
ของเนื้อหา  ความยากงายของเนื้อหา 
  (3)  จัดรูปแบบคําถามและแบบสัมภาษณ ใหเหมาะสมตามคําแนะนําของ
คณะกรรมการปรึกษาการคนควาอิสระและดําเนินการจัดพิมพ แบบสัมภาษณ 

 (4)   ทําการทดสอบกอนนําแบบสัมภาษณไปใชจริง โดยนําแบบสัมภาษณไป
ทดสอบ ใชกับกลุมเกษตรไมเปนกลุมตัวอยางจํานวน 25 ราย ในพื้นท่ีการสงเสริมการปลูกขาว
อินทรียพันธุหอมแดงโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ ในจังหวัดอ่ืนท่ีมีโครงการคลายกัน คือ 
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา โดยมีการวิเคราะหหาความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบ
สัมภาษณโดยการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient ) ซ่ึงใชหาคาเฉพาะในตอนท่ี 2 
และ ตอนท่ี 3 ไดดังนี้ 

ตอนท่ี 2  คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ  0.91 
  ตอนท่ี 3  คาสัมประสิทธ์ิแอลฟา เทากับ  0.90 
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5) นําแบบสัมภาษณ นําเสนอตอคณะกรรมการท่ีปรึกษาการคนควาอิสระ เพื่อขอรับ
คําแนะนําเพิ่มเติมแลวนําไปปรับปรุงแกไข อีกคร้ังหนึ่ง 
 6) นําแบบสัมภาษณ ท่ีรับการแกไขปรับปรุง เสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษาการคนควา
อิสระอีกคร้ังหนึ่งเพื่อตรวจสอบความครอบคลุมของเนื้อหาท่ีจะศึกษาและสามารถตอบ
วัตถุประสงคไดถูกตองสมบรูณทุกประเด็น เพื่อใหมีความสมบูรณมากท่ีสุด 

 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การเก็บรวบรวมขอมูลองการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการเปน 2 ข้ันตอน คือ 
 1.    ขอมูลปฐมภูมิ (Primary  data)  ไดจากการนําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณเกษตรกรผู
ปลูกพันธุขาวหอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองในการเพาะปลูก   ในพื้นท่ีอําเภอบําเหน็จณรงค     
จังหวัดชัยภูมิ  มี 2 ตําบล คือ   ตําบลบานเพชรและตําบลบานตาล 

2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary  data)  ไดรวบรวมขอมูลจากเอกสารส่ิงพิมพและงานวิจัย 
ท่ีเกี่ยวของนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย 

ใชวิธีการสัมภาษณ แบบพบกันโดยตรงระหวางผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณพรอมการ
สังเกต โดยผูวิจัยไดคัดเลือกผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลซ่ึงเปนเจาหนาท่ี นักวิชาการเกษตร
จํานวน 2  คน ชวยในการสัมภาษณเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกขาวหอมแดงอินทรียท่ี
เปนสมาชิกของกลุมเกษตรกรผูปลูกพันธขาวหอมแดงอินทรีย และผูวิจัยไดทําการช้ีแจง
วัตถุประสงคและเนื้อหาในแบบสัมภาษณ ใหผูชวยในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใหมีความเขาใจ 
กระจางในเนื้อหาของแบบสัมภาษณ โดยเก็บขอมูลระหวางเดือน  พฤศจิกายน 2550 ถึง เดือน
กรกฏาคม 2551 

 
การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหใชวิธีการทางสถิติดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป เปน
เคร่ืองมือท่ีชวยในการวิเคราะหขอมูลและการแปลความหมาย ซ่ึงสถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูลมีดังนี้ 

สวนท่ี  1  ขอมูลสภาพพื้นฐานสวนบุคคล ดานสังคมและเศรษฐกิจ ของเกษตรกรใช
คาสถิติความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) เฉล่ีย (Mean) คาตํ่าสุด (Minimum) และ
คาสูงสุด (Maximum ) 
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สวนท่ี 2 ใชหลักเกณฑในการใหคะแนนแบบใชสเกลของไลเกิท (Likert Scale)  
 
 

 
 
 
 
 

โดยใชสูตรการหาเฉล่ียถวงน้ําหนักดังนี้ 
 
   WMS = 5F5  + 4F4 + 3F3 + 2F2  +1F1 
                    TNR 

โดยกําหนดให 
WMS = คาเฉล่ียถวงน้ําหนัก 
F5 = จํานวนผูตอบท่ีตอบวาสูงมาก 
F4 = จํานวนผูตอบท่ีตอบวาสูง 
F3 = จํานวนผูตอบท่ีตอบวาปานกลาง 
F2 = จํานวนผูตอบท่ีตอบวานอย 
F1 = จํานวนผูตอบท่ีตอบวานอยมาก 
TNR = จํานวนผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด 

เกณฑระดับคะแนนคาเฉล่ียท่ีใชในการแปลความหมายความคิดเห็นของผูตอบแบบสัมภาษณ 
 

ระดับคะแนน ระดับความคดิเห็น 
4.21-5.00               = เห็นดวยอยางยิ่ง 
3.41-4.20               = เห็นดวย 
2.61-3.40               = ไมแนใจ 
1.81-2.60               = ไมเห็นดวย 
1.00-1.80               = ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

 
 

ระดับของความคิดเห็น คาระดับคะแนน 
เห็นดวยอยางยิ่ง 5        คะแนน 
เห็นดวย 4        คะแนน 
ไมแนใจ 3        คะแนน 
ไมเห็นดวย 2        คะแนน 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 1        คะแนน 
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ระดับของการยอมรับ 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑระดับบคาเฉล่ียท่ีใชในการแปลความหมายการยอมรับของผูตอบแบบสัมภาษณ 

    ระดับคะแนน ระดับความคดิเห็น 
             4.21-5.00                = ยอมรับมากท่ีสุด 
             3.41-4.20                = ยอมรับมาก 
             2.61-3.40                =  ยอมรับปานกลาง 
             1.81-2.60                = ยอมรับนอย 
             1.00-1.80                = ยอมรับนอยมาก 

 
ในสวนของการวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉล่ียการยอมรับในการผลิตขาว

หอมแดงอินทรียโดยใชขาวกลองเปนเมล็ดพันธุ  ในปจจัยทางสังคม  ปจจัยทางเศรษฐกิจ  ปจจัยทาง
กายภาพ  ปจจัยทางชีวภาพ และปจจัยทางการผลิต ใชวิธีการวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis 

of  Varience : ANOVA) F-test  และ เปรียบเทียบคาเฉล่ียรายคูโดยวิธีของ Scheffes’ ท่ีระดับ
นัยสําคัญ 0.05   

สวนท่ี 4  ขอมูลสภาพการผลิต  ปญหาและอุปสรรคในการผลิตขาวหอมแดงอินทรียของ
เกษตรกรใชคาสถิติความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Percentage) เฉล่ีย (Mean) คาตํ่าสุด 
(Minimum) และคาสูงสุด (Maximum ) 
 
 

           ระดับของการยอมรับ คาระดับคะแนน 
                      มากท่ีสุด 5        คะแนน 
                      มาก 4        คะแนน 
                      ปานกลาง 3        คะแนน 
                      นอย 2        คะแนน 
                      นอยท่ีสุด 1        คะแนน 


