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บทท่ี 3  
วิธีการด าเนินการวิจัย 

  
การวิจัยความพึงพอใจ และปัญหาของเกษตรกรต่อการปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ 

ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีวิธีการด าเนินการวิจัยดังนี้ 
 
3.1 สถานที่ด าเนินการวิจัย 
สถานท่ีในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดให้ด าเนินการวิจัยพื้นท่ีหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก 

อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เหตุผลท่ีผู้วิจัยเลือกพื้นท่ีในเขตหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นสถานท่ีท าการวิจัย เนื่องจากในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นหนึ่งในพื้นท่ีเป้าหมายของ โครงการปลูกฝรั่งกิมจูเพื่อจะยกระดับรายได้และ
ความมั่นคงให้เกษตรกรในแหล่งปลูกฝรั่งกิมจูและยังมีเกษตรกรท่ีสนใจในการปลูกฝรั่งกิมจูเพิ่มมากขึ้น 

3.2 กลุ่มประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรท่ีได้ท าการวิจัยครั้งนี้ คือ กลุ่มเป้าหมายเกษตรกรท่ีปลูกฝรั่งกิมจูในพื้นท่ีหมู่บ้าน
หนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งมีจ านวนเกษตรกรท่ีท าการปลุกฝรั่งกิมจู 
จ านวน 32 ราย เพื่อการเก็บข้อมูลท่ีคงไว้ซึ่งคุณภาพของผลการวิจัยท่ีได้รับ ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดการสุ่ม
ตัวอย่างเพื่อเป็นตัวแทนของประชากร โดยการใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1.1ส ารวจกลุ่มประชากรเกษตรกรท่ีสามารถปลูกฝรั่งกิมจูใน หมู่บ้านหนองปรือ          
ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีจ านวนท้ังส้ิน 32 ราย 
 3.2.2 ส าหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้ใช้วิธีค านวณเพื่อหาขนาดของกลุ่มประชากร
ตัวอย่างจากจ านวนเกษตรกรท้ังหมด 32 ราย  จากสูตรของ Yamane (1973:725 อ้างใน บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531:68) จากสูตร 
 
                        
 
 
 
โดยท่ี  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 N = ขนาดของประชากรท้ังหมด 
 e = ค่าคลาดเคล่ือนของกลุ่มตัวอย่าง 
 

สูตร   𝑛 = 𝑁/(1 +

〖𝑁𝑒〗^2 ) 
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แทนค่าสูตรได้ N = 33 
   e = 0.05 

  n =  
32

1+32(0.05)2 

     = 29.62 
 ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 30 ราย 

2.2.3 เมื่อได้กลุ่มตัวอย่างแล้ว จึงน ามาค านวณจากสัดส่วนท่ีเหมาะสมของประชากรใน
หมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยเทียบได้ดังนี้ 
   

สูตร    Ni = 
nNi

N
 

 
โดยท่ี  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างท้ังหมด 
  N = ขนาดของประชากรท้ังหมด 

                   Ni= จ านวนประชากรในแต่ละกลุ่ม 

          Ni= จ านวนตัวอย่างท่ีจะสุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่ม 
  
 จากการค านวณหาสัดส่วนขนาดตัวอย่างของประชากรในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก 
อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ท้ังหมด 30 ราย  
 3.2.4 เมื่อได้จ านวนเกษตรกรตัวอย่างในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายสวายจีก อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์ ตามสัดส่วนของผู้ให้ข้อมูลแล้วจึงสุ่มหาเกษตรกรผู้ให้ข้อมูลจากบัญชีรายช่ือในหมู่บ้าน
หนองปรือ ต าบลสวายสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ( simple 
random sampling )  

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
ในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดให้ใช้แบบสัมภาษณ์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลซึ่งเป็น

ค าถามปลายปิด ( close-ended questions ) และค าถามปลายเปิด ( open- ended questions ) 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆดังนี้คือ 
 ตอนท่ี 1 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคมและลักษณะ
ทางการเกษตรของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 2 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการปลูกฝรั่งกิมจูใน  
หมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 
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 ตอนท่ี 3 เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการปลูกฝรั่งกิมจูของ
เกษตรกรผู้ปลูกฝรั่งกิมจูในหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 

3.4 การทดสอบเคร่ืองมือ 
การทดสอบเครื่องมือก่อนการน าไปใช้ผู้วิจัยได้น าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างขึ้นไปทดสอบความ

เท่ียงตรงในเนื้อหา และทดสอบความเช่ือมั่น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 4.1 ท าการทดสอบความเท่ียงตรงในเนื้อหา เพื่อหาความสอดคล้องของเนื้อหาแบบ             

สัมภาษณ์ท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสัมภาษณ์ไปเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อความ
ถูกต้องของค าถามและลักษณะการใช้ภาษา แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข 

4.2 ท าการทดสอบความเช่ือมั่น ของเครื่องมือเพื่อให้เกิดความเท่ียงในการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลโดยท าการทดสอบกับเกษตรกรเป้าหมายในเขตพื้นท่ีหมู่บ้านหนองปรือ ต าบลสวายจีก อ าเภอ
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 20 คน ก่อนการใช้จริง เพื่อทดสอบความเข้าใจในภาษา และค าถามท่ี
ชัดเจนเข้าใจง่าย แล้วน าผลไปค านวณหาค่าความเช่ือมั่น โดยการหาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามแบบของ 
Cronbach (พวงรัตน์ ,2540:125-126) ตามสมการดังนี้ 
 

         α =  
n

n−1
 ⌊

1−∑ Si
2

nSt
2 ⌋  

   

 α  หมายถึง สัมประสิทธิ์ความเท่ียง 
 n  หมายถึง จ านวนข้อของแบบสอบถามท้ังฉบับ 

          Si
2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ 

         St
2 หมายถึง ความแปรปรวนของคะแนนท้ังหมด 

 

 ผลการทดสอบความเช่ือมั่น ได้ค่า α = 0.928 ซึ่งมีค่ามากกว่า 0.70 ตามเกณฑ์ขั้นต่ าท่ี     
พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540:126) ระบุไว้ว่า โดยหมายความว่า  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้มีความ
เท่ียงท่ีน่าเช่ือถือได้และสามารถน าไปทดสอบกับประชากร  เวลาและสถานท่ีอื่นๆ ท่ีมีความใกล้เคียง
กันได้ แสดงว่าแบบสัมภาษณ์ท่ีใช้ส าหรับงานวิจัยครั้งนี้มีความน่าเช่ือถืออยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถน าไปใช้
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้จึงน าแบบสัมภาษณ์ท่ีได้ไปรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการวิจัย 
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3.5 วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.1  ข้อมูลปฐมภูมิ ได้มาจากการสอบถามตามแบบสัมภาษณ์ในภาคสนาม ซึ่งเป็นข้อมูล
เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล เช่น เพศ  อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะทางเศรษฐกิจ เช่น อายุ เพศ 
ระดับการศึกษา รายได้ แรงงานในครัวเรือน ขนาดพื้นท่ีในการปลูกฝรั่งกิมจู สภาพถือครองท่ีดิน การ
เป็นสมาชิกสถาบันการเกษตร รายได้จากการปลูกฝรั่งกิมจู และ การติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี 

5.2  ข้อมูลทุติยภูมิ ได้มาจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ เอกชน และเว็บไซต์ท่ีเกี่ยวข้อง  
5.3  น าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์แปลผล และรายงานผลวิจัย 

3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูลกระท าโดยจะน าข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบสมบูรณ์ ของข้อมูลในแบบสอบถาม

และน ามาถอดรหัสโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อวิจัย ส าหรับสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ดังนี้ 
 
3.6.1 สถานภาพส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของผู้ให้ข้อมูลสถิติท่ีใช้วิเคราะห์คือความถ่ี 

ร้อยละ  
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าพิสัย 

3.6.2 การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของเกษตรกรท่ีมีต่อกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ
และ 

เอกชน  
     3.6.3  เกษตรกรผู้ปฏิบัติ ค่าน้ าหนักเฉล่ีย เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ ความพึงพอใจและปัญหา
ของเกษตรกรต่อการปลูกฝรั่งกิมจู โดยมี การก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนตามแนวความคิดของ 
Likert Scale (อ้างใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์,2531:249) คือ  ความพึงพอใจใดท่ีระบุว่า “พึงพอใจ
มากท่ีสุด” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 5 คะแนน “พึงพอใจมาก” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 4 คะแนน “พึง
พอใจปานกลาง” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 3 คะแนน “พึงพอใจน้อย” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 2 
คะแนน “พึงพอใจน้อยท่ีสุด” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 1 คะแนน สถิติท่ีใช้คือค่าน้ าหนักเฉล่ีย น ามา
เทียบกับระดับได้ดังนี้ 

เกณฑ์การแปลความหมาย 
ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00              หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49              หมายถึง  ระดับความพึงพอใจมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49              หมายถึง  ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49              หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49               หมายถึง  ระดับความพึงพอใจน้อยท่ีสุด 
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ระดับปัญหาใดท่ีได้ระบุว่า “ปัญหามากท่ีสุด” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 5 คะแนน “ปัญหาใจ
มาก” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 4 คะแนน “ปัญหาปานกลาง” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 3 คะแนน 
“ปัญหาน้อย” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 2 คะแนน “ปัญหาน้อยท่ีสุด” เทียบคะแนนให้เท่ากับ 1 
คะแนน สถิติท่ีใช้คือค่าน้ าหนักเฉล่ีย น ามาเทียบกับระดับได้ดังนี้ 

 
เกณฑ์การแปลความหมาย 

ค่าเฉล่ีย  4.50 – 5.00              หมายถึง  ระดับปัญหามากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย  3.50 – 4.49              หมายถึง  ระดับปัญหามาก 
ค่าเฉล่ีย  2.50 – 3.49              หมายถึง  ระดับปัญหาปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย  1.50 – 2.49              หมายถึง  ระดับปัญหาน้อย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.49               หมายถึง  ระดับปัญหาน้อยท่ีสุด 

 
3.7 ระยะเวลาในการวิจัย 

การศึกษาครั้งนี้ใช้ระยะเวลาประมาณ 30 วัน เริ่มต้ังแต่วันท่ี 5 เดือน ตุลาคม 2560 ถึง วันท่ี 5 
เดือนพฤศจิกายน 2560 
 
 

 


