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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

ประชากรท่ีจะท าการศึกษาท่ีเป็นหน่วยการวเิคราะห์คร้ังน้ี ไดแ้ก่ เกษตรกรท่ีร่วมโครงการ
ผลิตเมล็ดพนัธ์ุข้าวชุมชน ปี 2554 ท่ีกรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนินการ         
ในพื้นท่ี 4 ต าบล 4 อ าเภอ รวมทั้งหมด 80 ราย ในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยมิได้มีการสุ่มตวัอย่าง 
เน่ืองจากมีจ านวนประชากรไม่มาก  ดงัน้ี 

 ต าบลสันป่ายาง  อ าเภอแม่แตง จ านวนเกษตรกร    20 ราย 
 ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่ริม จ านวนเกษตรกร    20 ราย 
 ต าบลเชิงดอย อ าเภอดอยสะเก็ด จ านวนเกษตรกร    20 ราย 
 ต าบลออนใต ้ อ าเภอสันก าแพง จ านวนเกษตรกร    20 ราย 
  รวมทั้งหมด จ ำนวนเกษตรกร    80 รำย 

3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ แบบสัมภาษณ์ โดยมีโครงสร้างของแบบสัมภาษณ์ใน
ลักษณะค าถามปลายปิด (Close-ended Question) และแบบปลายเปิด (Open-ended Question)          
กบัเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ โดยแบ่งออกเป็น               
6 ตอน คือ 
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 ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล 
ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ 

 ตอนท่ี 3 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัจจยัทางดา้นสังคม 
ตอนท่ี 4 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการปฏิบติัของเกษตรกร 
ตอนท่ี 5 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม 

โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 
ตอนท่ี 6 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัปัญหา อุปสรรค และขอ้เสนอแนะของเกษตรกรท่ี

มีต่อโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ 

3.3 กำรทดสอบแบบสัมภำษณ์  

การทดสอบถามแบบสัมภาษณ์โดยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างข้ึนเสนอคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) วิเคราะห์ ปรับปรุง และแก้ไขความถูกต้อง 
เพื่อให้ครอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการจะวดั (Content Validity) มากยิ่งข้ึน จากนั้นผูว้ิจยัจะน าแบบ
สัมภาษณ์ไปให้เกษตรกรท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 10 ราย ในพื้นท่ีใกลเ้คียง แลว้น าขอ้มูลท่ี
เกิดข้ึนมาปรึกษากบัคณะกรรมการท่ีปรึกษา ปรับปรุงแกไ้ข ให้เหมาะสมแลว้ น าแบบสัมภาษณ์
ท่ีท าการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปใชใ้นการเก็บขอ้มูลกลุ่มตวัอยา่งจริงต่อไป 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลของการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีไดด้ าเนินการเป็น 2  ขั้นตอน คือ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้ใช้แบบสัมภาษณ์ท่ีได้รับการปรับปรุงแล้ว 
น าไปสอบถามขอ้มูลเกษตรกรผูเ้ขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่  
80  ราย 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารส่ิงพิมพ์และ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการวจิยั 

3.5 กำรวดัตัวแปร 

1. การไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตร ใช้วิธีการวดัผล โดยให้เกษตรกรตอบค าถามตาม
ความเป็นจริงเก่ียวกบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเกษตรจากแหล่งขอ้มูล 8 แหล่ง คือ วิทย ุ
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โทรทศัน์ หอกระจายข่าว เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ผูน้ าชุมชน คณะกรรมการศูนย ์เพื่อนบา้น 
และเครือญาติ โดยมีการตั้งเกณฑใ์นการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตร ดงัน้ี  

ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตร หมายถึง  ไม่เคยไดรั้บข่าวสารการเกษตรเลย 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรนอ้ย หมายถึง  ไดรั้บข่าวสาร 1 คร้ัง/เดือน 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรปานกลาง หมายถึง ไดรั้บข่าวสาร 2-4 คร้ัง/เดือน 
ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรมาก หมายถึง ไดรั้บข่าวสารมากกวา่ 4 คร้ัง/เดือน  

จากนั้นรวมคะแนนแต่ละขอ้มาค านวณหาค่าเฉล่ียแบบถ่วงน ้ าหนัก โดยใช้สูตรการหา
ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weight mean score) ดงัน้ี 

    WMS   =   3F4 + 2F3 + 1F2 + 0F1 

                TNR   

โดยก าหนดให ้

  WMS = ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
F4 = จ านวนผูต้อบมีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเกษตรมาก 
F3 = จ านวนผูต้อบมีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเกษตร 

ปานกลาง 
F2 = จ านวนผูต้อบมีการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเกษตรนอ้ย 
F1 = จ านวนผูต้อบไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารทางการเกษตรเลย 
TNR = จ านวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 

โดยก าหนดเกณฑก์ารเปรียบเทียบกบัเกณฑด์งัน้ี 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย   ระดบัการไดรั้บขอ้มูลข่าวสารของเกษตรกร 
  0.00 – 0.75  คะแนน  ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตร 
  0.76 – 1.50  คะแนน  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรนอ้ย 
  1.51 – 2.25  คะแนน  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรปานกลาง 
  2.26 – 3.00  คะแนน  ไดรั้บขอ้มูลข่าวสารการเกษตรมาก 
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2. ขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติัของเกษตรกรในแปลงท่ีเขา้ร่วม โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้ว
ชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้จิยัใชว้ธีิการวดั โดยสร้างขอ้ความค าถามทั้งหมด 49 ขอ้ความ แบ่ง
ตามลกัษณะการปฏิบติัของเกษตรกร 

ไม่ปฏิบติั ใหค้ะแนน 0 คะแนน 
ปฏิบติั  ใหค้ะแนน 1 คะแนน 

จากนั้นรวมคะแนนเพื่อวดัระดบัการปฏิบติัของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการผลิตเมล็ด
พนัธ์ุขา้วชุมชน โดยมีเกณฑก์ารวดัระดบัดงัน้ี 

ช่วงคะแนนเฉล่ีย      แปลความ(ระดบัการปฏิบติัของเกษตรกร) 
1-19 (นอ้ยกวา่ร้อยละ40)  เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงนอ้ยมาก 
20-28 (ร้อยละ 40-60)  เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงนอ้ย 
29-38 (ร้อยละ60-80)  เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงปานกลาง 
39-49 (มากกวา่ร้อยละ 80) เกษตรกรมีการปฏิบติัในแปลงมาก 

 3. การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรใน
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัใช้วิธีการวดั โดยสร้างข้อความ
ค าถามทั้งหมด 22 ขอ้ความ แบ่งการศึกษาดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ในคร้ังน้ี ออกเป็น 4 ดา้น คือ 

1. ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทางความคิด 
2. ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการวางแผน 
3. ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
4. ดา้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

โดยก าหนดให้เกษตรกรเลือกตอบตามความเป็นจริง ในการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมใน
โครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชนในจงัหวดัเชียงใหม่ ไว ้4 ระดบั ดงัน้ี 

ไม่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้  ให ้ 0 คะแนน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้นอ้ย  ให ้ 1 คะแนน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้ปานกลาง ให ้ 2 คะแนน 
มีส่วนร่วมในการเรียนรู้มาก  ให ้ 3 คะแนน 
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จากนั้นน ามาหาค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weight mean score) โดยใชสู้ตร  

    WMS   =   3F4 + 2F3 + 1F2+0F1 

      TNR   

โดยก าหนดให ้

  WMS = ค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั 
F4 = จ านวนผูต้อบมีส่วนร่วมมาก 
F3 = จ านวนผูต้อบมีส่วนร่วมปานกลาง 
F2 = จ านวนผูต้อบมีส่วนร่วมนอ้ย 
F1 = จ านวนผูต้อบไม่มีส่วนร่วม 
TNR = จ านวนผูใ้หข้อ้มูลทั้งหมด 

จากนั้นรวมคะแนน การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมในแต่ละด้าน มาค านวณหาค่าเฉล่ียแบบ
ถ่วงน ้าหนกัเปรียบเทียบกบัเกณฑ ์ดงัน้ี 

 ช่วงคะแนนเฉล่ีย  หมายถึง  ระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร 
0.00 – 0.75  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด 
0.76 – 1.50  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนอ้ย 
1.51 – 2.25  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมปานกลาง 
2.26 – 3.00  คะแนน หมายถึง  มีระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมมาก 

3.6 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อแปรผลการวิจยั โดยน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสัมภาษณ์มาเรียงและ
ประเมินผล แลว้น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป แล้วใช้เคร่ืองมือทางสถิติมา
วเิคราะห์ดงัน้ี 

1. การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวดัจากระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 3 ระดบั คือ มาก   
ปานกลาง น้อย ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลดา้นความรู้เก่ียวกบัโครงการผลิตเมล็ดพนัธ์ุขา้วชุมชน 
แบ่งเป็นการ ตอบถูก 1 คะแนนและผดิ 0 คะแนน 

1.1 การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้ทราบถึงลักษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง    
ใชส้ถิติโดยแบ่งการวเิคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน ตามล าดบัต่อไปน้ี 
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 1.1.1 สถิติวิเคราะห์ เชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เป็นการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นสังคม 
และการปฏิบติัของเกษตรกร รวมถึงระดบัการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเกษตรกร โดยใชก้ารหา
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าต ่าสุด (Minimum) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard deviation) และค่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (Weight mean score)  

 1.1.2 การวิเคราะห์เชิงอนุมาน เป็นการวิเคราะห์ขอ้มูลความสัมพนัธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้สถิติค่าทดสอบไค-สแควร์ (Chi-Square test)           
โดยมีสูตรการค านวณดงัน้ี 

2 =       ∑ (O-E)2 

       E 

2 =  ค่าทดสอบไค-สแควร์ 
∑   =  ผลรวม 
O  = ค่าความถ่ีท่ีไดม้าจริง (Observed Frequency) 
E  = ค่าความถ่ีท่ีคาดหวงัหรือสมมุติฐาน (Expected Frequency) 

 


