
บทที� 3 
วธีิดําเนินการวจิัย 

 
 การศึกษาครั
 งนี
 มุ่งศึกษา “การศึกษาธุรกิจการเลี
ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี” 
รวมทั
งศึกษาปัญหา และขอ้เสนอแนะในการเลี
ยงไก่ชน ซึ- งมีวธีิการดาํเนินการศึกษาดงันี
  
 1. การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 
 2. การสร้างเครื-องมือที-ใช่ในการวจิยั 
 3. การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 4. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 5. สถิติที-ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 
การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 การกาํหนดประชากร 
 ประชากรที-ใชใ้นการวิจยัครั
 งนี
  ไดแ้ก่ ประชากรกลุ่มผูเ้ลี
 ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดั
จนัทบุรี 
 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งที-ใชใ้นการวจิยัครั
 งนี
  ไดแ้ก่ กลุ่มผูเ้ลี
 ยงไก่ชน ในอาํเภอเมือง จงัหวดัตราด โดยมี
เป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่าง วิธีการเลือกตวัอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี-ยวกบั
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ลี
ยงไก่ชน มีรายละเอียดดงันี
  
 1. การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) มีเป้าหมายจาํนวน 60 กลุ่มตวัอย่างที-อยูใ่น 
เขตพื
นที-อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ณ สนามชนไก่จนัทบุรี 
 2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เกี-ยวกบัสภาพการเลี
ยง 
และความรู้ในการเลี
ยงไก่ชน จาํนวน 10 คน 
 3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นการสัมภาษณ์และสนทนากนัแบบ
เจาะประเด็นดว้ยการเชิญผูร่้วมสนทนามารวมเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิดโอกาสให้
ผูเ้ขา้ร่วมสนทนาแลกเปลี-ยนทศันะกนัอยา่งกวา้งขวางในประเด็นต่างๆที-เราตอ้งการแลว้พยายามหา
ขอ้สรุป 
 
เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื-องมือที-ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสัมภาษณ์ที-ผูว้ิจยัสร้างขึ
นเอง และทาํ
การเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง เรื-อง ธุรกิจการเลี
 ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ซึ- งมี
ส่วนประกอบดงันี
  



52 

 1. แบบวิจยัเชิงสาํรวจ ในส่วนที- 1 เกี-ยวกบัลกัษณะพื
นฐานทางเศรษฐกิจ และสังคม 
ของผูเ้ลี
ยงไก่ชน 
 2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกในส่วนที- 2 เกี-ยวกบัสภาพการเลี
ยง และความรู้ในการเลี
ยงไก่ชน 
 3. การสนทนากลุ่มยอ่ย (Focus group Discussion) ผูเ้กี-ยวขอ้งทีมีความสัมพนัธ์ในเชิงสังคม
จาํนวน 5 คน เกี-ยวกบั ปัญหา การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในธุรกิจการเลี
ยงไก่ชน (ส่วนที- 3 ปัญหา 
การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะในการทาํธุรกิจเลี
ยงไก่ชน) 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  
 1. ศึกษาขอ้มูลจากเอกสารที-เกี-ยวขอ้ง (Documentary Research) โดยการเก็บขอ้มูลจากตาํรา 
เอกสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจยัจากแหล่งทั
งในประเทศและนอกประเทศที-เกี-ยวขอ้ง เพื-อที-จะเขา้ใจ
เรื-องราวไดลึ้กซึ
 งยิ-งขึ
น 
 2. การเก็บขอ้มูลภาคสนาม (Fieldwork Research) เป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพโดยการเก็บ
ขอ้มูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูลเพื-อความละเอียดและความสมบูรณ์
ของงานวจิยัมากขึ
น ไดแ้ก่ 
 ขั'นตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. ผูว้ิจยัจดัทาํหนงัสือขออนุญาตจากมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี เพื-อขอความร่วมมือ
กบันายบ่อนสนามไก่ชนเจา้ของพื
นที- 
 2. นาํแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เป็นการซกัถามพดูคุยกนัระหวา่ง 
ผูส้ัมภาษณ์และผูใ้หส้ัมภาษณ์ เป็นการถามเจาะลึกลว้งคาํตอบอยา่งละเอียดถี-ที-สร้างขึ
นไปเก็บรวบรวม
ขอ้มูลภาคสนาม ผูว้จิยัไดน้าํแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ให้ผูเ้ชี-ยวชาญทาํการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) เนื
อหา ซึ- งดูความสอดคลอ้งของประเด็นดชันีความสอดคลอ้ง ระหวา่งขอ้คาํถาม
และวตัถุประสงค ์(Item Congruence Index) หรือ IOC เกณฑป์ระเมินจากผูเ้ชี-ยวชาญ  3 ระดบั คือ 1  

หมายถึง  สอดคลอ้ง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ  -1 หมายถึง ไม่สอดคลอ้งจากผูเ้ชี-ยวชาญจาํนวน 5 ท่าน 
 3. หลงัจากแกไ้ขเสร็จนาํไปใหที้-ปรึกษาวทิยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้งอีกครั
 ง 
 4. เมื-อแกไ้ขใหเ้หมาะสมแลว้จึงนาํไปใชส้าํหรับสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ขอ้มูลที-ไดท้าํการรวบรวมและตรวจสอบความเรียบร้อย จะนาํมาทาํการวิเคราะห์ มีขั
นตอน
การดาํเนินการดงันี
  
 1. ลกัษณะพื
นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูเ้ลี
 ยงไก่ชน สภาพการเลี
ยง
ไก่ชน ปัญหาและขอ้เสนอแนะ ของผูเ้ลี
ยงไก่ชน วเิคราะห์โดยใชค้่าความถี- (Frequencies) ค่าร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี-ยเขคณิต (Arithmetic Mean) ค่าสูงสุด (Maximum) และค่าตํ-าสุด (Minimum) 
โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป  
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 2. เพื-อศึกษาสภาพการเลี
ยง วธีิการจดัการธุรกิจการเลี
ยงไก่ชนในดา้นการผลิต และการตลาด
ของผูเ้ลี
ยงไก่ชนในอาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี 
  2.1 วเิคราะห์เนื
อหา และสรุปพรรณนา 
  2.2 วเิคราะห์จากการสังเกต 
 3. ปัญหาและขอ้เสนอแนะของธุรกิจการเลี
ยงไก่ชน อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ใชว้ิธีการ
สนทนากลุ่มจาํนวน 5 คน ผูว้จิยัเป็นผูด้าํเนินการสรุปภายในประเด็นดงักล่าว 
   
สถิติใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการวเิคราะห์ขอ้มูลสาํหรับการวิจยัครั� งนี�  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการทางสถิติดงันี�  ใชว้ิธีการวิเคราะห์

เนื
อหา (Content Analysis) สาํหรับการวิเคราะห์ขอ้มูลประเด็นที-เกี-ยวกบัคาํถามปลายเปิด และจดักลุ่มคาํ

ตอบที-คลา้ยหรือเหมือนกนั แลว้นาํเสนอให้อยูใ่นเชิงพรรณนาวิเคราะห์ และอภิปรายอยูใ่นรูปแบบ

ความเรียง 

 สถิติพื�นฐาน 

 1.  ค่าร้อยละ (Percentage) 

 2.  ค่าคะแนนเฉลี'ย (Mean) 

 3.  ค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

 หาค่าความเชื'อมั'นของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใชส้ัมประสิทธิ, แอลฟ่า (Alpha - 

Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach.  1970 : 169) 

  

  
  




