
บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
             ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี คือ เกษตรกรท่ีไดย้ืน่ขอใบรับรองฟาร์มตามระบบ
การเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ มีทั้งส้ิน 942 ราย 

ส าหรับขนาดตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ผูว้ิจยัใชสู้ตรการค านวณหาขนาดตวัอยา่งของทาโร 
ยามาเน่  (Taro Yamane) ท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ดงัน้ี 

281
)0025.0(9421

942

1 2








eN

N
n  

เม่ือ n    =     ขนาดตวัอยา่ง 
N   = จ านวนของประชากรทั้งหมด 

               e    =  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง ซ่ึงก าหนดเท่ากบั 0.05  
ซ่ึงไดข้นาดตวัอย่างทั้งส้ิน 281 ราย จากนั้นใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยแบ่งตวัอยา่งเฉล่ียตามสดัส่วนของจ านวนรายในแต่ละต าบล ทั้ง 8 ต าบล 
 
ตำรำง 3.1 กลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรแต่ละต าบล 
               ช่ือต าบล                               จ านวนเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ี            จ านวนตวัอยา่ง(ราย ) 
           สันทราย 
           เวียง 
           แม่สูน 
           แม่งอน 
           แม่ข่า 
           แม่คะ 
           ม่อนป่ิน 
           โป่งน ้าร้อน 
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3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะค าถามแบบปลายปิด (Close 

– ended question) และค าถามปลายเปิด (Open – ended question) ซ่ึงแบ่งออกเป็น3 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานดา้นประชากร เศรษฐกิจ และสงัคม 
ตอนท่ี 2 การปฏิบติัตามระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
ตอนท่ี 3 ปัญหาอุปสรรค ขอ้เสนอแนะและความตอ้งการความช่วยเหลือของเกษตรกรต่อ

ระบบGAP ส าหรับล้ินจ่ี 
 
3.3 กำรทดสอบเคร่ืองมือที่ใช้วจิัย 
 3.3.1 การทดสอบความเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) น าเอาแบบสัมภาษณ์ท่ี
สร้างข้ึนมาแลว้ไปปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อแกไ้ขปรับปรุงเน้ือหาใหถู้กตอ้ง  
 3.3.2 การทดสอบความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม (Reliability Validity) น าเอาแบบ
สมัภาษณ์เฉพาะส่วนของทศันคติไปทดสอบกบัเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีในอ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
จ านวน 20 ราย ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่งและน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยใชว้ิธีหาค่า
สมัประสิทธ์ิอลัฟาของ Cronbach  
 
3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 วิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปลผลการวิจัย  ใช้โปรแกรมการวิเคราะห์สถิติเพื่อการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ ซ่ึงประกอบดว้ยสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ดงัน้ี 
  1. ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัพื้นฐานดา้นเศรษฐกิจ และปัจจยัพื้นฐาน
ดา้นสังคมของเกษตรกร อธิบายโดยใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) เช่น ค่าร้อยละ 
(percentage) ค่าเฉล่ีย (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) 

2. การวดัการปฏิบติัของเกษตรกรผูป้ลูกล้ินจ่ีตามระบบ การเกษตรดีท่ีเหมาะสม เป็นค าถาม
ปลายปิด (Close–ended question) โดยการให้คะแนนส าหรับการปฏิบติั ตอบปฏิบติัทุกคร้ัง
เท่ากบั 2 คะแนน ตอบปฏิบติับางคร้ังเท่ากบั 1 คะแนน ตอบไม่เคยปฏิบติัเท่ากบั 0 คะแนน 

3. การวดัทศันคติเก่ียวกบัระบบการจดัการคุณภาพของเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ีเป็น
ค าถามปลายปิด (Close–ended question) โดยการใหค้ะแนนทศันคติท่ีมีต่อเร่ืองต่างๆ ดงัน้ี  
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     ระดบัคะแนน 4   หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 
ระดบัคะแนน 3   หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
ระดบัคะแนน 2   หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
ระดบัคะแนน 1   หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 

 

จากนั้นน าคะแนนทศันคติในแต่ละขอ้มาหาค่าเฉล่ีย และท าการแปลผลดงัน้ี  
ค่าเฉล่ีย 1.00 - 1.75  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.76 - 2.51  หมายถึง  เห็นดว้ยนอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 2.52 - 3.27  หมายถึง  เห็นดว้ยปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 3.28 - 4.00 หมายถึง  เห็นดว้ยมาก 

 4. การวิเคราะห์หาความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสม
ของเกษตรกร พิจารณาจากการทดสอบสมมติฐานค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์ของเพียร์สัน ซ่ึงมี
สมมติฐานในการทดสอบ คือ 
 :0H ตวัแปรอิสระไม่มีความสมัพนัธ์หรือไม่ส่งผลต่อตวัแปรตาม 
 :1H ตวัแปรอิสระมีความสัมพนัธ์หรือส่งผลต่อตวัแปรตาม 
โดยท่ีตวัแปรอิสระมีดงัต่อไปน้ี 

X1 เพศ    
X 2 อาย ุ      
X 3 วฒิุการศึกษา 
X 4 ประสบการณ์ในการปลูกล้ินจ่ี 
X 5 รายไดจ้ากการขายผลผลิตล้ินจ่ี 
X 6 ขนาดพื้นท่ีปลูกล้ินจ่ี 
X 7 จ านวนแรงงาน 

X 81 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางโทรทศัน์ 
X 82 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวิทย ุ  

X 83 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางหนงัสือพิมพ ์

X 84 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางวารสาร   

X 85 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเอกสาร,ใบปลิวต่างๆ  

X 86 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางเกษตรกรรายอ่ืนๆ, เพื่อนบา้น 

X 87 การรับรู้ขอ้มูลข่าวสารทางผูใ้หญ่บา้น, เจา้หนา้ท่ีเกษตร 
X 9 การเขา้รับการฝึกอบรม 
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X10 การติดต่อกบัเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร 
X11 สถานภาพการเป็นผูน้ าทางสงัคม 

X12 ความรู้เร่ืองระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 
X13 ทศันคติต่อระบบการเกษตรดีท่ีเหมาะสมส าหรับล้ินจ่ี 

และตวัแปรตามมีดงัต่อไปน้ี 
Y1 การจดัการสุขลกัษณะสวน 
Y 2 การจดัการเคร่ืองมือและอุปกรณ์การเกษตร 
Y3 การจดัการปัจจยัการผลิต 
Y 4 การปฏิบติัและควบคุมการผลิต 
Y5 การบนัทึกขอ้มูลและควบคุมเอกสาร 

 ก าหนดระดบันยัส าคญัของการทดสอบ 0.05 
5. แบบสัมภาษณ์ปัญหาอุปสรรค และขอ้เสนอแนะ ของเกษตรกรผูป้ลูกลิ้นจ่ี เป็นค าถาม

ปลายเปิด (Open–ended question) น าขอ้มูลท่ีไดม้าบรรยาย   


