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บทที ่3  

 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 

  การศึกษาวิจัยเร่ือง “ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน” คร้ังน้ีมีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

สงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งมีวิธีการดําเนินการวิจัย

เกี่ยวกับประชากรกลุมตัวอยาง เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะห

ขอมูล ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

แบบการวิจัย 

 แบบการวิธีวิจัยที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี การวิจัยแบบผสม (Mixed Methods Designs) ซึ่ง

ประกอบไปดวย การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 

ควบคูกันไป 

  การวิจัยเชิงปริมาณ (Qualitative Research) ใชการวิจัยเชิงปริมาณในรูปของการวิจัยเชิง

สํารวจ (Survey Research) โดยการใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือในการวิจัย  

  การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ ในรูปของการสัมภาษณ

เชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เพื่อใชในการยืนยันขอมูลที่

ไดจากการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ ใหมีความชัดเจนและมีความถูกตองมากยิ่งขึ้น 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ี คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรในสํานักงาน

เกษตรอําเภอ 7 อําเภอ ในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งประกอบดวย นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญ

การ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นักวิชาการสงเสริมการเกษตรเจาพนักงานเคหกิจเกษตร 

และเจาพนักงานการเกษตร รวมทั้งสิ้น 30 คน 
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กลุมตัวอยาง 

  สวนที่ 1 การศึกษาเชิงปริมาณ ผูวิจัยเก็บขอมูลจากเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในพื้นที่ใน

จังหวัดแมฮองสอน เน่ืองจากประชากรมีจํานวนไมมากผูวิจัยจึงศึกษาจากประชากรทั้งหมด โดยไมมี

การสุมตัวอยาง  

  สวนที่ 2 การเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณเชิงลึก) กลุมตัวอยาง คือ เจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรแตละอําเภอๆละ 1 ราย จํานวนทั้งสิ้น 7 ราย โดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) คือ สุมตามจํานวนอําเภอในจังหวัดแมฮองสอน ที่มีอยู 7 อําเภอ 

 

เคร่ืองมือท่ีใชการศึกษาวิจัย  

  ในการวิจัยคร้ังน้ีผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ การใชแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบ

ปลายปด (Close-ended Question) และแบบปลายเปด (Open-ended Question) ซึ่งเน้ือหาของ

แบบสอบถาม จะแบงออกเปน 5 ตอน ดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 สภาพพื้นฐานบางประการทางเศรษฐกิจ สังคมของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรใน

จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งเปนขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ การศึกษา ศาสนา สถานภาพสมรส อายุการรับ

ราชการในสังกัดกรมสงเสริมการเกษตร 

  ตอนท่ี 2 สภาพทั่วไปทางดานการปฏิบัติงาน สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ไดแก จํานวนครัวเรือนเกษตรกรที่รับผิดชอบ พาหนะที่ใชในการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่เปาหมาย ระยะทางไกลสุดจากสํานักงานถึงพื้นที่เปาหมาย ระยะเวลาเดินทางจาก

สํานักงานถึงพื้นที่เปาหมายที่ไกลสุด ลักษณะพื้นที่ในการปฏิบัติงาน สภาพเสนทางคมนาคมในพื้นที่

ปฏิบัติงาน ลักษณะบุคคลเปาหมายในพื้นที่ปฏิบัติงาน ลักษณะที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน สิ่ง

อํานวยความสะดวกในที่พักอาศัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน สิ่งอํานวยความสะดวกในพื้นที่ปฏิบัติงาน 

  ตอนท่ี 3 เปนเน้ือหาเกี่ยวกับความพึงพอใจในดานการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน มีขอคําถามอยู 39 ขอ โดยใหแสดงความคิดเห็นวา

แตละประเด็นเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีความพึงพอใจมากนอยเพียงใดตามมาตรวัด 5 ระดับดังน้ี 
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 พึงพอใจนอยที่สุดจนถึงไมพึงพอใจ มีคาเทากับ 1    คะแนน 

พึงพอใจนอย     มีคาเทากับ 2    คะแนน 

 พึงพอใจปานกลาง    มีคาเทากับ 3    คะแนน 

 พึงพอใจมาก     มีคาเทากับ 4    คะแนน 

พึงพอใจมากที่สุด    มีคาเทากับ 5    คะแนน 

 การแปลความหมายระดับความพึงพอใจในดานการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน โดยใชวิธีนําคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนัก (Weighted Mean Score) 

ความพึงพอใจในแตละประเด็นมาเปรียบเทียบเกณฑ ดังน้ี 
 

 พึงพอใจนอยที่สุดจนถึงไมพึงพอใจ คาเฉลี่ยคะแนน  1.00 – 1.80 คะแนน 

พึงพอใจนอย     คาเฉลี่ยคะแนน  1.81 – 2.60 คะแนน 

พึงพอใจปานกลาง    คาเฉลี่ยคะแนน  2.61 – 3.40  คะแนน 

พึงพอใจมาก     คาเฉลี่ยคะแนน 3.41 – 4.20 คะแนน 

พึงพอใจมากที่สุด    คาเฉลี่ยคะแนน  4.21 – 5.00  คะแนน 
 

  ตอนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกรของเจาหนาที่สงเสริม

การเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน มีขอคําถามอยู 23 ขอ โดยใหแสดงความคิดเห็นวาแตละประเด็น

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรมีระดับปญหาตามมาตรวัด 5 ระดับ ดังน้ี 
 

 เปนปญหานอยที่สุด    มีคาเทากับ 1    คะแนน 

เปนปญหานอย    มีคาเทากับ 2    คะแนน 

 เปนปญหาปานกลาง   มีคาเทากับ 3    คะแนน 

 เปนปญหามาก    มีคาเทากับ 4    คะแนน 

เปนปญหามากที่สุด    มีคาเทากับ 5    คะแนน 

  การแปลความหมายระดับปญหาในดานการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรของเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน โดยใชวิธีนําคาเฉลี่ยถวงนํ้าหนักความคิดเห็นตอระดับ

ปญหาแตละประเด็นมาเปรียบเทียบเกณฑ ดังน้ี 

 เปนปญหานอยที่สุด    คาเฉลี่ยคะแนน  1.00 – 1.80 คะแนน 

เปนปญหานอย    คาเฉลี่ยคะแนน  1.81 – 2.60 คะแนน 

เปนปญหาปานกลาง   คาเฉลี่ยคะแนน  2.61 – 3.40  คะแนน 

เปนปญหามาก    คาเฉลี่ยคะแนน 3.41 – 4.20 คะแนน 

เปนปญหามากที่สุด    คาเฉลี่ยคะแนน  4.21 – 5.00  คะแนน 
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  ตอนท่ี 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นอ่ืน ๆ ของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร เปนคําถาม

ลักษณะแบบ ปลายเปด ใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรแสดงความคิดเห็น 

 แบบสอบถามแบบปลายเปด (Open-ended Question) ที่ใชในการสัมภาษณเชิงลึก มีเน้ือหา

ของแบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 

 ตอนท่ี 2 สภาพการปฏิบัติงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในจังหวัดแมฮองสอน ไดแก 

เกษตรกรกลุมเปาหมายที่รับผิดชอบ สภาพพื้นที่ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ สิ่งอํานวยความสะดวกการ

ปฏิบัติงานในพื้นที่ การรับขาวสารดานการเกษตรภายในพื้นที่ การรับขาวสารดานการอ่ืนๆภายใน

พื้นที่ การติดตอสื่อสารกับหนวยบังคับบัญชา (ลําดับขั้นเหนือขึ้นไป) และการติดตอสื่อสารกับเพื่อน

รวมงานตางอําเภอหรือตางหนวยงาน  

 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร

ในจังหวัดแมฮองสอน 8 ดาน ไดแก ดานลักษณะงาน ดานความกาวหนา ดานการบังคับบัญชา ดาน

ความสัมพันธระหวางบุคคล ดานสภาพแวดลอมในการทํางาน ดานสวัสดิการและคาตอบแทน ดาน

ความมั่นคงในการทํางาน และดานความสมดุลระหวางชีวิตการทํางานกับชีวิตสวนตัว 

 ตอนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตรกร ไดแก ดานการคมนาคม 

ดานการสื่อสาร ดานงบประมาณการดําเนินงานของเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร ดานลักษณะทาง

กายภาพของพื้นที่ ดานความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ดานการบริหารในการปฎิบัติงานของเจาหนาที่

สงเสริมการเกษตร และดานสุขภาพองเจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 

 

การทดสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 

  การตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา (Content Validity) เปนการตรวจสอบแบบสอบถาม

และแบบสัมภาษณที่สรางขึ้นมาวาสามารถวัดไดตรงตามที่ตองการและครอบคลุมขอบเขตของเน้ือหา

หรือไมผูวิจัยไดนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณไปใหผูที่ปฏิบัติงานดานการสงเสริมการเกษตร

ของกรมสงเสริมการเกษตรไดพิจารณาและขอคําแนะนําหรือขอเสนอแนะเกี่ยวกับประเด็นการวิจัยมา

แกไข  ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธจึงนํามาปรับปรุงแกไขกอนนําไปทดสอบจริง 
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  การทดสอบความเชื่อมั่น(Reliability) ของแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่ใชในการศึกษา จํานวน 20 คน และนํา

ผลการทดสอบมาวิเคราะหหาคา Reliability Coefficient ตามวิธีของ Cronbach โดยใชโปรแกรมทาง

สถิติสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย ปรากฎวาแบบสอบถามตอนที่ 3 มีคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Cronbach’s 

alpha) เทากับ alpha= 0.8686 

 

การวิเคราะหขอมูล 

  การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดแยกประเภทของขอมูลตามแบบสอบถามและแบบสัมภาษณเพื่อ

วิเคราะห ดังน้ี 

1.  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Quantitative Data) โดยใชสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ 

คาเฉลี่ย คาตํ่าสุด คาสูงสุด และสวนเบียงเบนมาตรฐาน 

2.  ขอมูลบรรยายหรืออธิบายเชิงคุณภาพ (Qualitative Data) อาศัยความตรงกันของ 

ความหมายของการตอบจากผูถูกสัมภาษณประเด็นปญหา ขอเสนอแนะ โดยรวบรวมเรียบ

เรียงเปนผลการศึกษาโดยการใชวิธี (Content Analysis) 

 

สถานท่ีดําเนินการวิจัย 

  สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอในจังหวัดแมฮองสอน 

ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 

  ในการทําวิจัยคร้ังน้ีใชเวลาดําเนินการประมาณ 10 เดือน คือต้ังแตเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2556 

ถึง กุมภาพันธ พ.ศ.2557  


