
บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  
 ประชากร 
  ประชากรท่ีทําการศึกษา คือประชากรในพื้นท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง 
อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม ซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณผูปลูกพืชอินทรียในปการผลิต 2551 กลุม
ตัวอยางท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้ไดมาจากประชากรซ่ึงเปนสมาชิกสหกรณผูปลูกพืชอินทรียจาก      
5 หมูบานดังนี้ 1) บานหวยตอง 2) บานหนองเตา 3) บานหวยทราย 4) บานหวยเย็นมง และ5) บาน
หวยขาวลีบ ท่ีทําการปลูกพืชอินทรีย (ตาราง 5) 
 
ตารางท่ี 5 จํานวนกลุมประชากรท่ีทําการศึกษาในพ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง 
ลําดับ หมูบาน/หมู จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน

สมาชิกท่ีปลูก
พืชอินทรีย 

1 หวยตอง หมู 10 เชียงใหม แมวาง แมวิน 916 
2 หนองเตา หมู 4 เชียงใหม แมวาง แมวิน 896 
3 หวยทราย หมู 2 เชียงใหม แมวาง แมวิน 910 
4 หวยเย็นมง หมู13 เชียงใหม แมวาง แมวิน 1,639 
5 หวยขาวลีบ หมู 8 เชียงใหม แมวาง แมวิน 944 

รวม 5,305 

 
 กลุมตัวอยาง 
  การวิจัยคร้ังนี้ทําในพื้นท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม  โดยวิธีใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลสมาชิกสหกรณผูปลูกพืช
อินทรียในปการผลิต 2551 กลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในคร้ังนี้ไดมาจากการสุมสมาชิกสหกรณผู
ปลูกพืชอินทรียโดยใชวิธีการสุมตัวอยางจากการคํานวณคาทางสถิติ โดย Pagoso , Garciaและ



 71

Leon ในChua(1984) และมีการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ดังนี้  

 
   เม่ือ   n    =  กลุมตัวอยาง 
                    N    = จํานวนประชากรท้ังหมด 
                     E    =       คาความคาดเคล่ือนของการสุมท่ีกําหนดวาใหมีระดับ
นัยสําคัญท่ี0.05 

จํานวนประชากรท่ีจะทําการศึกษามีท้ังหมด  5,305 คนใหเกิดความคาดเคล่ือนของการสุม
ตัวอยาง 5 เปอรเซ็นตขนาดของกลุมตัวอยางคํานวณไดดังนี้ 
                                                       n    =             5,305 
                                                                     1+5,305(0.05)2 
                  =     371.95443 
                                                      n     =     372 คน 

ทําการสุมจํานวนประชากรในแตละหมูบานโดยคํานวณขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชสูตร
ของ Negtalon (นําชัย, 2530 :94) ดังนี้ 
        ni =      nNi   /   N 
   ซ่ึง n =  ขนาดของกลุมตัวอยาง 
    N  =  จํานวนประชากรท้ังหมด 
                 Ni = จํานวนประชากรในแตละหมูบาน 
                  Ni = จํานวนตัวอยางท่ีจะสุมแตละกลุม 

เม่ือหาขนาดของกลุมตัวอยางท้ัง 5 หมูบาน (ตารางท่ี 5)จะไดประชากรท่ีใชศึกษาแตกตาง
กันไปตามขนาดของประชากรในแตละหมูบานท่ีแตกตางกัน คิดเปนจํานวนตัวอยางท่ีทําการสุมใน
คร้ังนี้ท้ังหมด 372 ราย (ตารางท่ี 6) 
 
ตารางท่ี 6 จํานวนกลุมตัวอยางท่ีทําการศึกษาในพ้ืนท่ีของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง 
ลําดับ หมูบาน/หมู จังหวัด อําเภอ ตําบล จํานวน

ประชากร 
จํานวน
ตัวอยาง 

1 หวยตอง หมู 10 เชียงใหม แมวาง แมวิน 916 64 
2 หนองเตา หมู 4 เชียงใหม แมวาง แมวิน 896 63 
3 หวยทราย หมู 2 เชียงใหม แมวาง แมวิน 910 64 
4 หวยเยน็มง หมู13 เชียงใหม แมวาง แมวิน 1,639 115 
5 หวยขาวลีบ หมู 8 เชียงใหม แมวาง แมวิน 944 66 

รวม 5,305 372 
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  หมายเหตุ*ผูทําการวิจัยไดทําการเลือกศึกษาเพ่ิมเติมกับเจาหนาท่ีสงเสริมผักอินทรียของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวงอีก 1 คน เพื่อสอบถามถึงประเด็นปญหาและขอจํากัดการ
ยอมรับวิธีการปฏิบัติการทําการเกษตร ระบบเกษตรอินทรียในพื้นท่ีศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุง
หลวง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  
  ใชแบบสัมภาษณซ่ึงมีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open - ended question) และคําถาม
ปลายปด (Close - ended question) เพื่อสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกพืชอินทรียของศูนยพัฒนา   
โครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง จังหวัดเชียงใหม โดยแบบสัมภาษณแบงออกเปน 5 ตอน คือ 
 ตอนท่ี1 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยทางดานสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ จํานวนสมาชิกใน
ครอบครัว ระดับการศึกษาสูงสุด ประสบการณการปลูกพืชอินทรีย การสมัครเขาสูระบบการตรวจ
รับรองแหลงผลิตพืชอินทรีย ชนิดของพืชอินทรียท่ีปลูก จํานวนพ้ืนท่ีปลูก ตนทุนการผลิต และ
ตลาดท่ีสงผลผลิตจําหนาย 
 ตอนท่ี 2 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ไดแก พื้นท่ีในการผลิต ขนาดของ
พื้นท่ีผลิตพืชอินทรีย แรงงานท่ีใชในการผลิตพืชอินทรีย ท่ีมาของตนทุนการผลิตพืชอินทรีย ตนทุน
การผลิตพืชอินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย รายไดจากการขายผลผลิต
อินทรีย รายไดจากการผลิตพืชอินทรียเม่ือเปรียบเทียบกับรายไดจากการผลิตแบบไมไดใชอินทรีย 
หนี้สินในครอบครัว คาใชจายประจําครัวเรือน รายไดในครัวเรือนในรอบปท่ีผานมา และแหลงท่ีมา
ของรายได 
 ตอนท่ี 3 เปนคําถามเก่ียวกับปจจัยทางดานสังคม ไดแก การติดตอกับเกษตรกรรายอ่ืนใน
รอบเดือน การติดตอกับเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรในรอบเดือน ประสบการณการฝกอบรมของ
เกษตรกรในรอบป การไดรับขาวสารเกี่ยวกับการผลิตพืชอินทรีย และ กฎระเบียบของโครงการ
หลวงตอการตัดสินใจในการทําการเกษตรอินทรีย 
  ตอนท่ี  4 เปนคําถามเกี่ยวกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) มี
ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close-ended Question) มีสองตัวเลือก แตละขอความจะเลือก
ตัวเลือกเพียงหนึ่งตัวเลือก การใหคะแนนสําหรับคําตอบท่ีปฏิบัติ เทากับ 1 คะแนน สําหรับคําตอบ
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ท่ีไมปฏิบัติ 0 คะแนน นําคะแนนการปฏิบัติมาปรับเปนระดับการปฏิบัติของเกษตรกร โดยผูวิจัยได
แบงอันตรภาคช้ันจากสูตร ดังนี้  
  อันตรภาคช้ัน (Class Interval) =  พิสัย (Range) 
       จํานวนช้ัน 
      = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ่าสุด 
        จํานวนช้ัน 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ กําหนดคะแนนสูงสุด  = 1  คะแนน 
    กําหนดคะแนนตํ่าสุด  = 0  คะแนน 
    จํานวนช้ัน   = 3  ช้ัน 
   แทนสูตรอันตรภาคช้ัน  = 1 – 0 = 0.33  
            3  
  การแปลความหมายระดับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.) ดังนี้ 
  คาคะแนนเฉล่ีย 0.00 – 0.33    คะแนน    หมายถึง      มีการปฏิบัติบางคร้ัง 
  คาคะแนนเฉล่ีย 0.34 – 0.66    คะแนน    หมายถึง      มีการปฏิบัติปานกลาง 
  คาคะแนนเฉล่ีย 0.67 – 1.00    คะแนน    หมายถึง      มีการปฏิบัติมาก 
 ตอนท่ี  5 ปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลตอการยอมรับการทําการเกษตรในระบบเกษตร
อินทรียของเกษตรกรผูปลูกพืชอินทรียของศูนยพัฒนา   โครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแมวาง 
จังหวัดเชียงใหม 
 
 
การทดสอบแบบสอบถาม 
 
  การทดสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) เพื่อวิเคราะหวาแบบสัมภาษณท่ี
สรางข้ึนมาตรงตามเนื้อหาที่ตองการหรือไม ครอบคลุมประเด็นและสาระสําคัญตามท่ีตองการ
หรือไม โดยนําแบบสัมภาษณท่ีสรางข้ึนเสร็จแลวไปปรึกษากับคณะกรรมการท่ีปรึกษา และนําแบบ
สัมภาษณท่ีสรางข้ึนไปสัมภาษณกับเกษตรกรบานหวยตอง ตําบลแมวิน อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม จํานวน 30 คนเพ่ือตรวจสอบวาคําถามท่ีอยูในแบบสัมภาษณ มีคําถามหรือขอความใดท่ียัง
ไมชัดเจน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขกอนท่ีจะนําไปใชสัมภาษณตอไป 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
การเก็บรวบรวมขอมูลของการศึกษาคร้ังนี้ไดดําเนินการ 2 ข้ันตอน คือ 

   1. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยใชแบบสัมภาษณท่ีทําการ
ปรับปรุงแลวไปสัมภาษณเกษตรกรที่เปนสมาชิกของศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อําเภอแม
วาง จังหวัดเชียงใหม 
   2. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก
รายงานเอกสาร ส่ิงตีพิมพ และงานวิจัยท่ีเกี่ยงของ เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานและกรอบแนวคิดใน
การวิจัย 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 
  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคม สถิติท่ีใช
ประกอบดวย 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistical) อธิบายลักษณะปจจัยสวนบุคคล ลักษณะ
ปจจัยดานเศรษฐกิจและสังคม และลักษณะปจจัยท่ีเกี่ยวกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการ
ปฏิบัติในการทําเกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการ
หลวง (มกท.)  ไดแก คารอยละ (Percentage), คาเฉล่ีย (Arithmetic Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) คาตํ่าสุด (Minimum) คาสูงสุด (Maximum) 
  2. สถิติไคสแควร (Chi-square Test) เพื่อหาความสัมพันธระหวาง ปจจัยสวนบุคคล ปจจัย
ดานเศรษฐกิจและสังคม และปจจัยท่ีเกี่ยวกับการยอมรับของเกษตรกรตอวิธีการปฏิบัติในการทํา
เกษตรกรรมในระบบเกษตรอินทรียตามมาตรฐานของเกษตรอินทรียโครงการหลวง (มกท.)  
  การคํานวณหาคาไคสแควร (Chi - square) ใชสูตรการคํานวณ ดังนี้ (บุญธรรม, 2549) 

                      (Ο − Ε) 
2

 
χ 2 = Σ 

                     Ε 
    χ 2  =  คาไคสแควร 

O =  คาความถ่ีท่ีศึกษามาได 
E  =  คาความถ่ีท่ีหวังไวโดยทฤษฎี 
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  ในการแปลความหมายของคาไคสแควร เพื่อทราบวาผลตางจะมีนัยสําคัญหรือไมนั้นตอง
อาศัยคาไคสแควรท่ีระดับความมีนัยสําคัญตางๆ และในการดูจากตารางนั้นตองหาคาช้ันแหงความ
เปนอิสระ (Degree of Freedom) โดยการใชสูตร 
     df  =  (c - 1) (r – 1) 
    เม่ือ c  =  จํานวนตัวแปรท่ีเปนชองต้ัง (Column) 

        r  =  จํานวนตัวแปรท่ีเปนแถว (Row) 
   คานัยสําคัญทางสถิติท่ีใชคร้ังนี้ กําหนดไวท่ีระดับ 0.05 


