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บทที ่3 
วธีิด ำเนินงำนวจัิย 

 
 การศึกษาเร่ืองการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วของเกษตรกรต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม 
จังหวัดเชียงใหม่  ในคร้ังน้ี เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) วิธีการด าเนินการวิจัยมี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
3.1 ขอบเขตของกำรวจัิย 
 การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วของเกษตรกรต าบลเหมืองแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 3.1.1)  ขอบเขตด้ำนพืน้ที ่
            พื้นท่ีศึกษา คือ หมู่บา้นต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 9 หมู่บา้น คือ
บา้นน ้ าตน้ บา้นตน้ผึ้ง บา้นป่าไผ ่บา้นดอนตนั บา้นหนองเขียว บา้นวงัป้อง บา้นสันเหนือ บา้นทุ่งขา้ว
หอมและบา้นหนองวง เหตุผลในการคดัเลือกพื้นท่ีการท าวจิยัคร้ังน้ี คือ เป็นหมู่บา้นท่ีมีการท านาเป็น
อาชีพอยู่มากโดยมีเกษตรกรอยู่ 2 กลุ่มคือ กลุ่มท่ีได้ผลผลิตข้าวมากกับผลผลิตข้าวน้อย และมี
สภาพแวดลอ้มท่ีเหมาะสมต่อการท าอาชีพเกษตรกรปลูกขา้ว 
 3.1.2) ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
             การวิจยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาวิธีการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วของเกษตรกรต าบลเหมืองแกว้ 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ คือ 1) การสร้างความรู้ เช่น ขั้นตอนการผลิตขา้ว 2) การแสวงหาความรู้ 
เช่น ช่องทางการแสวงหาความรู้ทางการเกษตร  3) การปรับใช้ความรู้ เช่น การน าความรู้จากการ
อบรมไปใช้ประโยชน์ 4) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ระหว่างเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิตขา้วต่อไร่สูง 
กบัเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิตขา้วต่อไร่ต ่าในต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
3.2 สถำนทีด่ ำเนินกำรวจัิย 
 ต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
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3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.3.1) ประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในต าบลเหมืองแกว้ อ าเภอแม่ริม จงัหวดั
เชียงใหม่  

3.3.2) กลุ่มตัวอย่ำง 
             กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ี ได้แก่เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม 
จงัหวดัเชียงใหม่ ท่ีสมคัรใจในการตอบแบบสัมภาษณ์ประกอบดว้ยเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิตขา้วต่อไร่สูง
และเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิตขา้วต่อไร่ต ่าซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 134 ครัวเรือน ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตำรำงที ่3.1 จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรปลูกข้ำวทีส่มัครใจ   
 

หมู่ที ่
ช่ือหมู่บ้ำน กลุ่มตัวอย่ำง 

(รำย) 
เกษตรกรทีไ่ด้ผล
ผลติข้ำวต่อไร่สูง 

เกษตรกรทีไ่ด้ผลผลติ
ข้ำวต่อไร่ต ่ำ 

1 , 9 บา้นน ้าตน้,บา้นหนองวง 10 3 7 
2 บา้นตน้ผึ้ง 9 3 6 
3 บา้นป่าไผ ่ 23 9 14 
4 บา้นดอนตนั 23 8 15 
5 บา้นหนองเขียว 17 7 10 
6 บา้นวงัป้อง 23 8 15 
7 บา้นสันเหนือ 14 5 9 
8 บา้นทุ่งขา้วหอม 15 7 8 

รวม 134 50 84 
ท่ีมา : องคก์ารบริหารส่วนต าบลเหมืองแกว้ (2555) 
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3.4 ขั้นตอนกำรวจัิย 
 ในการวจิยัน้ีเป็นการวจิยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมีขั้นตอน ดงัน้ี 

3.4.1) ข้ันเตรียมกำรวจัิย 
 3.4.1.1) ศึกษาชุมชนโดยนกัวิจยัเขา้ไปพูดคุยกบัเกษตรต าบล นกัวิชาการเกษตร อบต. 
ผูน้ าเกษตรกรในพื้นท่ี และเกษตรกรในพื้นท่ี โดยสนทนาเก่ียวกบัการปลูกขา้วของเกษตรกรโดยรวม
ในพื้นท่ี 
 3.4.1.2) พิจารณาประเด็นโจทยก์ารวิจยั โดยการสรุปประเด็นเน้ือหาร่วมกบัเจา้หนา้ท่ี
เกษตรต าบล และเกษตรกรในพื้นท่ี 

3.4.2) ขั้นด ำเนินกำรวจัิย 
 3.4.2.1) ประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจและขอความอนุเคราะห์จากเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 
โดยเขา้ร่วมประชุมทีละหมู่บ้านทั้งหมด 8 คร้ัง ในการประชุมประจ าเดือนของผูใ้หญ่บ้านและขอ
ช้ีแจงเก่ียวกบังานวจิยัในวาระสุดทา้ยของการประชุม  
 3.4.2.2) ท าการสัมภาษณ์เกษตรกรท่ีสมคัรใจ 134 คนโดยใชแ้บบสัมภาษณ์   
 3.4.2.3) ท าการสรุปแบบสัมภาษณ์ของเกษตรกรทั้ งหมด 134 คน แล้วน ามาสรุป
กระบวนการในการผลิตขา้วของเกษตรกรโดยแบ่งเป็น กระบวนการผลิตขา้วของเกษตรกรท่ีไดผ้ล
ผลิตมากและกระบวนการผลิตขา้วของเกษตรกรท่ีไดผ้ลผลิตขา้วน้อย แลว้น ามาระดมความคิดเห็น
เก่ียวกบัแต่ละกระบวนการผลิตขา้ว และมีการซักถามในแต่ละขั้นตอนต่างๆของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว
ในชุมชนเดียวกนั เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้กนัของเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในต าบลเหมืองแก้ว 
อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1.2  การระดมความคิดเห็นเพื่อน าไปสู่การแลกเปล่ียนความรู้ 
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 3.4.2.4) วเิคราะห์ขอ้มูลและสรุปขอ้คน้พบ 
 3.4.2.5) จดัท ารายงานการคน้ควา้อิสระ 
 
3.5. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรเกบ็ข้อมูล 
 3.5.1) แบบสัมภาษณ์  

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใช้เคร่ืองมือท่ีใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัรวบรวม
ขอ้มูล 3 ส่วนดงัน้ี 
            ส่วนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับริบทการผลิตขา้วของเกษตรกรโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา โดย
วิเคราะห์เป็นหน่อยร้อยละขอ้มูลท่ีวิเคราะห์คือ ผูป้ลูกขา้วในต าบลเหมืองแก้ว เช่น เพศ สถานภาพ
สมรส อายุ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว ลกัษณะการถือ
ครองท่ีนา ลกัษณะแหล่งน ้าท่ีใช ้จ  านวนแรงงานในครัวเรือน จ านวนแรงงานท่ีจา้ง ผลผลิตในการปลูก
ขา้ว รายไดจ้ากการปลูกขา้ว   
            ส่วนท่ี 2 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการความรู้ดา้นการผลิตขา้วของเกษตรกรในต าบล
เหมืองแกว้โดยใชก้ารวเิคราะห์เน้ือหา ไดแ้ก่ 
 การสร้างความรู้ เช่น ขั้นตอนการผลิตขา้ว  
 การแสวงหาความรู้   เช่น ช่องทางการแสวงหาความรู้ทางการเกษตร  

การปรับใชค้วามรู้    เช่น การน าความรู้จากการอบรมไปใชป้ระโยชน์ การใชปุ๋้ย
คอกปุ๋ยอินทรียบ์  ารุงขา้ว การปรับใชค้วามรู้และภูมิปัญญา
ในอดีต การปรับใชภู้มิปัญญาชาวบา้น 

การแลกเปล่ียนความรู้  เช่น การจดัประชุมเพื่อแลกเปล่ียนความคิดเห็น  
            ส่วนท่ี 3 วิเคราะห์ขอ้มูลปัญหาและขอ้เสนอแนะดา้นการจดัการความรู้เร่ืองการผลิตขา้วของ
เกษตรกรผูป้ลูกขา้วในต าบลเหมืองแกว้โดยใชก้ารวิเคราะห์เน้ือหา เช่น ปัญหาดา้นการจดัการความรู้
ของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว ขอ้เสนอแนะของเกษตรกรผูป้ลูกขา้ว 

3.5.2) วธีิการทดสอบเคร่ืองมือ 
            น าแบบสัมภาษณ์ท่ีร่างข้ึนมาก่อนน าไปใช้ ได้น าไปทดสอบความเท่ียงตรงทางด้านเน้ือหา 
(content validity) โดยน าเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา และคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตรวจสอบ จากนั้น
แก้ไขเคร่ืองมือตามค าแนะน าของอาจารยท่ี์ปรึกษาและคณะกรรมการ แล้วจึงน าไปใช้ในการเก็บ
ขอ้มูล 
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3.6 ลกัษณะของข้อมูล 
 ลกัษณะของขอ้มูลมี 2 ลกัษณะดงัน้ี 
 3.6.1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้มาจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเกษตรกรผูผ้ลิตข้าวใน
ต าบลเหมืองแก้ว อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 134 ราย ท าให้ได้ข้อมูล 3 ส่วนดังกล่าว
ขา้งตน้ 
 3.6.2) ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondaly data) ไดม้าจากขอ้มูลพื้นฐานจากองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เหมืองแกว้ และส านกังานเกษตรอ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
  
3.7 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบับริบทการผลิตขา้วของเกษตรกรโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนาคือ ร้อย
ละ ส่วนขอ้มูลเก่ียวกบัวิธีการจดัการความรู้ดา้นการผลิตขา้ว ปัญหาและขอ้เสนอแนะในการจดัการ
ความรู้ วเิคราะห์โดยการแยกแยะและจดัหมวดหมู่ มี 3 ส่วนดงัต่อไปน้ี 
 1) ข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบับริบทกำรผลติข้ำวของเกษตรกร 
 ไดแ้ก่ขอ้มูลเก่ียวกบัเพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา จ านวนสมาชิกในครัวเรือน 
ประสบการณ์ในการปลูกขา้ว ลักษณะการถือครองท่ีนา ลักษณะแหล่งน ้ าท่ีใช้ จ  านวนแรงงานใน
ครัวเรือน จ านวนแรงงานท่ีจา้ง ผลผลิตในการปลูกขา้วและรายไดจ้ากการปลูกขา้วมาแยกแยะและจดั
หมวดหมู่ โดยใชส้ถิติพรรณนา คือ ร้อยละ 
 2) วธีิกำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรผลติข้ำวของเกษตรกร 
              น าขอ้มูลท่ีได้มาจดัหมวดหมู่ตามนิยามศพัท์ของวิธีการจดัการความรู้ดา้นการผลิตขา้วของ
เกษตรกรซ่ึงประกอบดว้ย 4 ลกัษณะ คือ ก) การสร้างความรู้ ข) การแสวงหาความรู้ ค) การปรับใช้
ความรู้ ง) การแลกเปล่ียนความรู้ 
 3) ปัญหำและข้อเสนอแนะด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้กำรผลติข้ำวของเกษตรกร   
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยน ามาจดัหมวดหมู่เป็น 2 ส่วนคือ ก) ข้อมูลด้านปัญหาในการจดัการ
ความรู้และ ข) ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้เสนอแนะในการจดัการความรู้ดา้นการผลิตขา้วของเกษตรกร  
 
 


