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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

  
 การวิจยัเร่ือง “ระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินในเขตพื้นท่ีขยายผล
โครงการหลวง” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ ซ่ึงไดก้ าหนดแนวทางด าเนินการศึกษาตามขั้นตอน คือ การ
ก าหนดประชากร และกลุ่มตวัอยา่ง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล และการวเิคราะห์
ขอ้มูล ดงัน้ี 
 
3.1 ประชำกรทีท่ ำกำรศึกษำ 
 ในการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากประชากรทั้งหมด 120 ราย                 
ซ่ึงเป็นเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ไส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรียแ์ละ
ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงขยายผลโครงการหลวง โดย
ใชว้ิธีการสุ่มแบบเจาะจง เน่ืองจากประชากรท่ีใช้ศึกษามีจ านวนไม่มาก ผูว้ิจยัจึงศึกษาจากประชากร
ทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง 

  

ตำรำงที ่3.1 ประชากรท่ีศึกษาแบ่งตามแบ่งตามพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง 
 
ล ำดับที ่ เกษตรกรกลุ่มเป้ำหมำยจ ำแนกตำมพืน้ที ่ จ ำนวน(รำย) 

1 เกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน 30 
2 เกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ยเป้า 30 
3 เกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า 30 
4 เกษตรกรโครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ยเขยง่ 30 
 รวม 120 
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3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในวจัิย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลจากภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เกษตรกร
ตามแบบสอบถาม (questionnaire) ซ่ึงลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิด (close-ended question) และ
ค าถามปลายเปิด (open-ended question) แบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
 ตอนท่ี1 ลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 2 สภาพการเล้ียงไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูลไส้เดือนดิน และน ้ าหมกัมูล
ไส้เดือนดินของเกษตรกร 
 ตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน 
 ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะของเกษตรกรเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดิน 

 รายละเอยีดของแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามเก่ียวกับลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล เศรษฐกิจ และสังคมของ
เกษตรกรผูเ้ล้ียงไส้เดือนดินในพื้นท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงท่ีเขา้ร่วมโครงการ ประกอบดว้ย 
ค าถามเก่ียวกบั อาย ุเพศ ระดบัการศึกษา  
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามเก่ียวกับ สภาพการเล้ียงไส้เดือนดิน การใช้ประโยชน์จากปุ๋ยมูล
ไส้เดือนดิน และน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินของเกษตรกรได้แก่ ท่ีมาของไส้เดือนดิน รูปแบบการเล้ียง
ไส้เดือนดิน จ านวนไส้เดือนดิน อาหารท่ีใช้ในการเล้ียงไส้เดือนดิน อตัราการใช้ปุ๋ยหมกั น ้ าหมกั
ไส้เดือนดินท่ีผลิตได้ ระยะเวลาท่ีใช้เล้ียงไส้เดือน ระยะเวลาท่ีใช้ปุ๋ยหมักหรือน ้ ามูลไส้เดือนดิน 
ความถ่ีในการใช้ปุ๋ยน ้ าหมกัไส้เดือนดิน ลกัษณะ/วิธีการใช้ปุ๋ยหมกัหรือน ้ าหมกัมูลไส้เดือน จ านวน
คร้ังท่ีใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดินต่อการปลูกพืช อตัราการเพิ่มปริมาณผลิตในการปลูกพืช 
1 ฤดูกาลหลงัจากใชปุ๋้ยหมกัหรือน ้ าหมกัมูลไส้เดือนดิน และรายไดท่ี้ไดจ้ากการจ าหน่ายปุ๋ยหมกัหรือ
น ้ามูลหมกัไส้เดือนดิน  
  ตอนที่ 3 เป็นค าถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินในเขต
พื้นท่ีขยายผลโครงการหลวง 
  ตอนที่ 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการเล้ียงไส้เดือนดิน ลกัษณะค าถามเป็นแบบ
ปลายเปิด เพื่อใหผู้ต้อบสามารถตอบค าถามไดโ้ดยเสรี (free response) 
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3.3 กำรทดสอบแบบสอบถำม 
 1. การตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหา (content validity) 

การตรวจสอบว่าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนมานั้นสามารถวดัไดต้รงตามท่ีตอ้งการ และ
ครอบคลุมขอบเขตของเน้ือหาหรือไม่ ผูว้ิจยัไดน้ าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปปรึกษาคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาของการวิจัย และผู ้ทรงคุณวุฒิเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหา (Content validity) 
จากนั้นจึงปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของกรรมการท่ีปรึกษาให้สมบูรณ์ก่อนท่ีจะน าไปทดสอบ
ต่อไป 
 2. การตรวจสอบความน่าเช่ือถือ (reliability) ของแบบสอบถาม 

โดยน าแบบสอบถามไปสัมภาษณ์เกษตรกรผูร่้วมโครงการท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่างจ านวน 20 
ราย แล้วน ามาหาค่าความเช่ือถือได้ของแบบสอบถาม โดยวิธีหาสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ Cronbach 
(1951) อา้งถึง Edward G.C and Richard A.Z (1979) โดยใช้โปรแกรม SPSS for Windows ปรากฎว่าแบบ
สัมภาษณ์ตอนท่ี 3 มีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า (Cronbach’s alpha) เท่ากบั alpha= 0.9160 (ดงัภาคผนวก ข) 

3.4 กำรเกบ็รวมรวมข้อมูล 
 1. การเก็บรวมรวมขอ้มูลปฐมภูมิ (primary  data) เป็นการรวบรวมขอ้มูล โดยใชก้ารสัมภาษณ์
เกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการทดสอบเทคโนโลยีการใช้ไส้เดือนดินเพื่อก าจดัขยะอินทรียแ์ละผลิตปุ๋ย
มูลไส้เดือนดินเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นท่ีขยายผลโครงการหลวงขยายผลโครงการหลวงเป็น
รายบุคคล จ านวน 120 คน 
 2. การเก็บรวมรวมขอ้มูลทุติยภูมิ (secondary  data)  เป็นขอ้มูลท่ีได้เก็บรวบรวมไวแ้ล้ว โดย
กลุ่มบุคคล  สถาบันต่างๆ  เอกสาร  รายงานการวิจยั  และส่ิงตีพิมพ์ต่างๆ พร้อมทั้งข้อมูลอ่ืนๆท่ี
เก่ียวขอ้งจากหอ้งสมุดของสถาบนัการศึกษาและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 น าขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมมาวิเคราะห์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อการวิจยัทาง
สังคมศาสตร์ (Statistical Package for the Social Science, SPSS/PC+) ซ่ึงสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์
ขอ้มูลประกอบดว้ย 
 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics)ใช้วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล  สภาพการเล้ียง
ไส้เดือนดินการใชป้ระประโยชน์จากปุ๋ยหมกัและน ้าหมกัมูลไส้เดือนดิน ปัญหาและอุปสรรค ไดแ้ก่ 

1.1 ค่าความถ่ี (frequency)  
1.2 ค่าร้อยละ (percentage)  
1.3 ค่าเฉล่ีย (mean)  
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1.4 ค่าสูงสุด (maximum) และค่าต ่าสุด (minimum)  
2. การวิเคราะห์ค าถามเก่ียวกบัประเด็นระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดิน

โดยก าหนดระดบัความพึงพอใจตามมาตรวดัของ Likert (1932) (อา้งโดย อุดม,2524) ดงัน้ี 
  ระดบัความพอใจมากท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 5 
  ระดบัความพอใจมาก  มีค่าเท่ากบั 4 
  ระดบัความพอใจปานกลาง มีค่าเท่ากบั 3 
  ระดบัความพอใจนอ้ย  มีค่าเท่ากบั 2 
  ระดบัความพอใจนอ้ยท่ีสุด  มีค่าเท่ากบั 1 

การแปลความหมายระดบัความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเล้ียงไส้เดือนดินใช้วิธีน า
ค่าเฉล่ียน ้าหนกัความคิดเห็น (weight mean score) ในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  ช่วงคะแนน  4.21 –  5.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ช่วงคะแนน  3.41 –  4.20  หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
  ช่วงคะแนน  2.61 –  3.40  หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ช่วงคะแนน  1.81 –  2.60  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ย 
  ช่วงคะแนน  1.00 –  1.80  หมายถึง มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 

3.6 สถำนทีใ่ช้ด ำเนินกำรวจัิย 
 1. โครงการขยายผลโครงการหลวงคลองลาน อ.คลองลาน จ.ก าแพงเพชร  

2. โครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ยเป้า ต.ทุ่งขา้วพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  
3. โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งค า ต.ดู่พงษ ์อ.สันติสุข จ.น่าน  
4. โครงการขยายผลโครงการหลวงหว้ยเขยง่ ต.หว้ยเขยง่ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

3.7 ระยะเวลำทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรวจัิย 
 ในการวจิยัคร้ังน้ีด าเนินการตั้งแต่ เดือนมกราคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 


