บทที่ 3
วิธีดำเนินกำรวิจยั
การวิจยั เรื่ อง “ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้เดื อนดิ นในเขตพื้นที่ขยายผล
โครงการหลวง” เป็ นการวิจยั เชิ งสารวจ ซึ่ งได้กาหนดแนวทางดาเนิ นการศึกษาตามขั้นตอน คือ การ
กาหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้
3.1 ประชำกรทีท่ ำกำรศึกษำ
ในการศึกษาวิจยั ในครั้ งนี้ ผูว้ ิจยั ดาเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูล จากประชากรทั้งหมด 120 ราย
ซึ่ งเป็ นเกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ไส้เดื อนดิ นเพื่อกาจัดขยะอินทรี ยแ์ ละ
ผลิตปุ๋ ยมูลไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ขยายผลโครงการหลวงขยายผลโครงการหลวง โดย
ใช้วิธีการสุ่ มแบบเจาะจง เนื่ องจากประชากรที่ใช้ศึกษามีจานวนไม่มาก ผูว้ ิจยั จึงศึกษาจากประชากร
ทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่าง
ตำรำงที่ 3.1 ประชากรที่ศึกษาแบ่งตามแบ่งตามพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวง
ลำดับที่
1
2
3
4

เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยจำแนกตำมพืน้ ที่
เกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน
เกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้ า
เกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา
เกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง
รวม
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จำนวน(รำย)
30
30
30
30
120

3.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ทาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์ เกษตรกร
ตามแบบสอบถาม (questionnaire) ซึ่ งลักษณะคาถามเป็ นคาถามปลายปิ ด (close-ended question) และ
คาถามปลายเปิ ด (open-ended question) แบ่งออกเป็ น 4 ตอน คือ
ตอนที่1 ลักษณะพื้นฐานส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร
ตอนที่ 2 สภาพการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น การใช้ประโยชน์จากปุ๋ ยมูลไส้ เดื อนดิ น และน้ าหมักมูล
ไส้เดือนดินของเกษตรกร
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดิน
ตอนที่ 4 ปัญหาและข้อเสนอแนะของเกษตรกรเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดือนดิน
รายละเอียดของแบบสอบถาม
ตอนที่ 1 เป็ นค าถามเกี่ ย วกับ ลัก ษณะพื้ น ฐานส่ ว นบุ ค คล เศรษฐกิ จ และสั ง คมของ
เกษตรกรผูเ้ ลี้ยงไส้เดือนดินในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงที่เข้าร่ วมโครงการ ประกอบด้วย
คาถามเกี่ยวกับ อายุ เพศ ระดับการศึกษา
ตอนที่ 2 เป็ นคาถามเกี่ ยวกับ สภาพการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ น การใช้ป ระโยชน์ จากปุ๋ ยมู ล
ไส้ เดื อนดิ น และน้ าหมักมูลไส้ เดื อนดิ นของเกษตรกรได้แก่ ที่ มาของไส้ เดื อนดิ น รู ปแบบการเลี้ ยง
ไส้ เดื อนดิ น จานวนไส้ เดื อนดิ น อาหารที่ ใช้ในการเลี้ ย งไส้ เดื อนดิ น อัตราการใช้ปุ๋ ยหมัก น้ าหมัก
ไส้ เดื อ นดิ น ที่ ผ ลิ ต ได้ ระยะเวลาที่ ใช้เลี้ ย งไส้ เดื อน ระยะเวลาที่ ใ ช้ปุ๋ ยหมัก หรื อน้ ามู ล ไส้ เดื อนดิ น
ความถี่ ในการใช้ปุ๋ยน้ าหมักไส้เดื อนดิ น ลักษณะ/วิธีการใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดื อน จานวน
ครั้งที่ใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดื อนดินต่อการปลูกพืช อัตราการเพิ่มปริ มาณผลิตในการปลูกพืช
1 ฤดูกาลหลังจากใช้ปุ๋ยหมักหรื อน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน และรายได้ที่ได้จากการจาหน่ายปุ๋ ยหมักหรื อ
น้ ามูลหมักไส้เดือนดิน
ตอนที่ 3 เป็ นคาถามเกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดินในเขต
พื้นที่ขยายผลโครงการหลวง
ตอนที่ 4 ปั ญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเลี้ยงไส้เดื อนดิน ลักษณะคาถามเป็ นแบบ
ปลายเปิ ด เพื่อให้ผตู้ อบสามารถตอบคาถามได้โดยเสรี (free response)

27

3.3 กำรทดสอบแบบสอบถำม
1. การตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา (content validity)
การตรวจสอบว่าแบบสอบถามที่ สร้ างขึ้นมานั้นสามารถวัดได้ตรงตามที่ ตอ้ งการ และ
ครอบคลุมขอบเขตของเนื้ อหาหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ได้นาแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปปรึ กษาคณะกรรมการที่
ปรึ ก ษาของการวิ จ ัย และผู ้ท รงคุ ณ วุ ฒิ เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หา (Content validity)
จากนั้นจึ งปรั บปรุ งแก้ไขตามคาแนะนาของกรรมการที่ ปรึ กษาให้สมบูรณ์ ก่อนที่ จะนาไปทดสอบ
ต่อไป
2. การตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (reliability) ของแบบสอบถาม
โดยนาแบบสอบถามไปสัมภาษณ์ เกษตรกรผูร้ ่ วมโครงการที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจานวน 20
ราย แล้วน ามาหาค่ าความเชื่ อถื อได้ของแบบสอบถาม โดยวิธี หาสั มประสิ ทธิ์ แอลฟ่ าของ Cronbach
(1951) อ้างถึง Edward G.C and Richard A.Z (1979) โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ปรากฎว่าแบบ
สัมภาษณ์ตอนที่ 3 มีค่าสัมประสิ ทธิ์ อลั ฟ่ า (Cronbach’s alpha) เท่ากับ alpha= 0.9160 (ดังภาคผนวก ข)
3.4 กำรเก็บรวมรวมข้ อมูล
1. การเก็บรวมรวมข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) เป็ นการรวบรวมข้อมูล โดยใช้การสัมภาษณ์
เกษตรกรที่เข้าร่ วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ไส้เดื อนดิ นเพื่อกาจัดขยะอินทรี ยแ์ ละผลิ ตปุ๋ ย
มู ล ไส้ เดื อ นดิ น เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต พื ช ในพื้ น ที่ ข ยายผลโครงการหลวงขยายผลโครงการหลวงเป็ น
รายบุคคล จานวน 120 คน
2. การเก็บรวมรวมข้อมูลทุ ติยภูมิ (secondary data) เป็ นข้อมูลที่ ได้เก็บรวบรวมไว้แล้ว โดย
กลุ่ ม บุ ค คล สถาบัน ต่ างๆ เอกสาร รายงานการวิจยั และสิ่ งตี พิ ม พ์ต่างๆ พร้ อมทั้ง ข้อมู ล อื่ น ๆที่
เกี่ยวข้องจากห้องสมุดของสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
3.5 กำรวิเครำะห์ ข้อมูล
นาข้อมูลที่ ได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ปเพื่ อการวิจยั ทาง
สั ง คมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science, SPSS/PC+) ซึ่ งสถิ ติ ที่ ใ ช้ใ นการวิเคราะห์
ข้อมูลประกอบด้วย
1. สถิ ติ เชิ ง พรรณนา (Descriptive statistics)ใช้ วิ เคราะห์ ข ้อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล สภาพการเลี้ ยง
ไส้เดือนดินการใช้ประประโยชน์จากปุ๋ ยหมักและน้ าหมักมูลไส้เดือนดิน ปั ญหาและอุปสรรค ได้แก่
1.1 ค่าความถี่ (frequency)
1.2 ค่าร้อยละ (percentage)
1.3 ค่าเฉลี่ย (mean)
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1.4 ค่าสู งสุ ด (maximum) และค่าต่าสุ ด (minimum)
2. การวิเคราะห์คาถามเกี่ยวกับประเด็นระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ยงไส้เดือนดิน
โดยกาหนดระดับความพึงพอใจตามมาตรวัดของ Likert (1932) (อ้างโดย อุดม,2524) ดังนี้
ระดับความพอใจมากที่สุด
มีค่าเท่ากับ 5
ระดับความพอใจมาก
มีค่าเท่ากับ 4
ระดับความพอใจปานกลาง
มีค่าเท่ากับ 3
ระดับความพอใจน้อย
มีค่าเท่ากับ 2
ระดับความพอใจน้อยที่สุด
มีค่าเท่ากับ 1
การแปลความหมายระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเลี้ ยงไส้ เดื อนดิ นใช้วิธีนา
ค่าเฉลี่ยน้ าหนักความคิดเห็น (weight mean score) ในแต่ละประเด็นมาเปรี ยบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้
ช่วงคะแนน 4.21 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด
ช่วงคะแนน 3.41 – 4.20 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก
ช่วงคะแนน 2.61 – 3.40 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง
ช่วงคะแนน 1.81 – 2.60 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย
ช่วงคะแนน 1.00 – 1.80 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.6 สถำนทีใ่ ช้ ดำเนินกำรวิจัย
1. โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร
2. โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเป้ า ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่ งคา ต.ดู่พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงห้วยเขย่ง ต.ห้วยเขย่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี
3.7 ระยะเวลำทีใ่ ช้ ในกำรดำเนินกำรวิจัย
ในการวิจยั ครั้งนี้ดาเนินการตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557
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