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บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 วิธีการดาํเนินการวิจยัครั� งนี� ใช้การวิจยัเชิงบูรณาการ(Mixed Model) ระหวา่งวิธีการวิจยั
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ การวิจยัเชิงสาํรวจ (Survey Research) และการสังเกตการณ์แบบ
มีส่วนร่วมในเชิงคุณภาพ ดงันั�นในบทที> 3 ของการวจิยัจะนาํเสนอรายละเอียดวิธีการดาํเนินงานวิจยั
ดงัต่อไปนี�  
 1. วธีิการวจิยัเชิงสาํรวจ 
 2. วธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ 
 
วธีิการวจัิยเชิงสํารวจ 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างของการวจัิย   

 ประชากรที>เป็นเป้าหมายการวจิยั ไดแ้ก่ ประชาชนที>มีสิทธิE เลือกตั�งในเขตองคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ที>มีจาํนวน เท่ากบั 3,960 คน 
 การกาํหนดขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) จะใชสู้ตรของทาโร่ยามาเน (Taro Yamane. 1973 : 

1088) คาํนวณขนาดของตวัอยา่งที>เหมาะสมดงันี�  

   n = 
2Ne1

N

+

 

   n = ขนาดตวัอยา่ง (Sample Size) 
   N = ขนาดประชากร (Population) 
   e       = ความคลาดเคลื>อนในการสุ่ม (Sampling Error) 
ความคลาดเคลื>อนมากที>สุดที>ยอมรับได ้= + 5%  ความเชื>อมั>นในการสุ่มนอ้ยที>สุดที>ยอมรับได ้คือ
ความเชื>อมั>นในการสุ่ม 95% 

แทนค่า   n = 
2)05.0(960,31

960,3

+

 

    = 
9.91

960,3

+

 

    = 
9.10

960,3  

    = 361 

 เพราะฉะนั�น ขนาดตวัอยา่ง  =  361 คน 
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 ส่วนเทคนิคการสุ่มตวัอยา่ง (Sample Technique) จะใชก้ารสุ่มแบบสองขั�นตอน (Two-stage 
Sampling) คือ ขั�นแรกจะใชก้ารสุ่มแบบสัดส่วน (Proportional Random Sampling) และขั�นที>สอง
จะใชก้ารสุ่มเชิงระบบ (Systematic Sampling) ดงันี�    
 
 สูตร  =  จาํนวนกลุ่มตวัอยา่ง x จาํนวนประชากรในแต่ละหมู่บา้น 
                                                   จาํนวนประชากรทั�งหมด 
 
 ในการสุ่มแบบสัดส่วนจะพิจารณาสัดส่วนของตวัอยา่งจาํแนกตามชุมชนในองคก์าร 
บริหารส่วนตาํบล หรือเทศบาลโดยไดผ้ลการสุ่มเป็นดงันี�  
 
ตาราง 1  แสดงกลุ่มตวัอยา่งที>ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ชื>อชุมชน ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง 
หมู่ 1 ตาพลาย 629 58 
หมู่ 2 หนองบวั 796 70 
หมู่ 3 เกาะลอย 367 34 
หมู่ 4 วงษพ์ฒันา 322 30 
หมู่ 5 คลองปุก 397 36 
หมู่ 6 ตกตกั 621 57 
หมู่ 7 ทุ่งกระบอก 308 28 
หมู่ 8 ทุ่งกราด 225 21 
หมู่ 9 รื>นรมยส์ามคัคี 295 27 

รวม 3,960 361 

 
ที>มา : องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ. 2553 
 
 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 
 เครื>องมือวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถามที>พฒันาขึ�นมาจากแบบสอบถามมาตรฐานในงานวิจยั
เรื> องการยอมรับแนวคิดเกษตรอินทรียใ์นทศันะของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที>การปกครองของ
องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
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 เครื>องมือที>ใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เกี>ยวกบั
การพฒันาเกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอ
เขาสมิง จงัหวดัตราด 
 การสร้างเครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย   
 เครื>องมือที>ใชก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูล เพื>อศึกษาการยอมรับเกษตรทางเลือกในทศันะของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ
ตามขั�นตอน ดงันี�  
 1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารและตาํราต่าง ๆ ที>เกี>ยวข้องการพฒันา
เกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด เพื>อนาํมาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 2. สังเคราะห์ขอ้มูล และดาํเนินการสร้างขอ้คาํถาม โดยการรวบรวมคาํสําคญัของแนวคิด
ที>ศึกษามาเขียนเป็นคาํนิยามศพัท ์แลว้จึงสร้างขอ้คาํถามให้สอดคลอ้งกบัคาํนิยามศพัท ์การพฒันา
เกษตรทางเลือกทศันะในของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 
 องค์ประกอบของเครื�องมือวจัิย ประกอบดว้ยเนื�อหาสรุป ดงันี�  
 ตอนที� 1 แบบสอบถามสถานภาพส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check List) ซึ> งจะถามเกี>ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคลของเกษตรกรรายยอ่ยในเขตพื�นที>
องค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด ประกอบด้วย เพศ อายุ รายไดต่้อปี  
จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดพื�นที>   
 ตอนที� 2 ความคิดเห็นเกี>ยวกบัผลกระทบของเกษตรเคมีของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที>
การปกครองขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากที>สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที>สุด  
 ตอนที� 3 ความคิดเห็นเกี>ยวกบัเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายยอ่ยในพื�นที>การปกครอง
ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากที>สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที>สุด   
 ตอนที�  4 มาตรการพฒันาเกษตรทางเลือกของเกษตรกรรายยอ่ยในพื�นที>การปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดบั คือ มากที>สุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยที>สุด   
 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จดัลาํดบัเป็น 5 ระดบั  
โดยกาํหนดขอ้คาํถามเชิงบวกจะมีความหมายของค่าคะแนนของช่วงนํ�าหนกั ดงันี�  
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 เห็นดว้ย  มีคะแนนเท่ากบั  5 
 ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีคะแนนเท่ากบั  4 
 ไม่แน่ใจ  มีคะแนนเท่ากบั  3 
 ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย มีคะแนนเท่ากบั  2 
 ไม่เห็นดว้ย  มีคะแนนเท่ากบั  1 
 แต่ละขอ้เป็นคาํถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scales) จดัลาํดบัเป็น 5 ระดบั  
โดยกาํหนดขอ้คาํถามเชิงลบจะมีความหมายของค่าคะแนนของช่วงนํ�าหนกั ดงันี�  
 เห็นดว้ย  มีคะแนนเท่ากบั  5 
 ค่อนขา้งเห็นดว้ย มีคะแนนเท่ากบั  4 
 ไม่แน่ใจ  มีคะแนนเท่ากบั  3 
 ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย มีคะแนนเท่ากบั  2 
 ไม่เห็นดว้ย  มีคะแนนเท่ากบั  1 
 การแปลความหมายของคะแนนสถานภาพส่วนบุคคลและระดบัความคิดเห็นการยอมรับ
เกษตรทางเลือกทศันะในของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด โดยการนาํคะแนนของผูต้อบแต่ละคนมารวมกนั แลว้หาค่าเฉลี>ยใชเ้กณฑ์การแปลผล 
ซึ> งนาํมากาํหนดเป็นเกณฑไ์ด ้5 ระดบั ดงันี�  
 ค่าเฉลี>ย    4.50 - 5.00    หมายถึง  มีความคิดเห็นดว้ย 
 ค่าเฉลี>ย    3.50 - 4.49    หมายถึง  มีความคิดค่อนขา้งเห็นดว้ย 
 ค่าเฉลี>ย    2.50 - 3.49    หมายถึง  มีความคิดไม่แน่ใจ 
 ค่าเฉลี>ย    1.50 - 2.49    หมายถึง  มีความคิดค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
 ค่าเฉลี>ย    1.00 - 1.49     หมายถึง  มีความคิดไม่เห็นดว้ย 
 ตอนที� 5 ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ>มเติมในพื�นที>การปกครองขององคก์ารบริหาร
ส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง จงัหวดัตราด 
 นาํแบบสอบถามไปใหอ้าจารยที์>ปรึกษา ดร.นกัรบ  เถียรอํ>า พิจารณาแบบสอบถามเพื>อจะใช้
การทดสอบความตรง (Validity) ดงันี�   
 การทดสอบเครื�องมือ  จะใชก้ารทดสอบความตรง (Validity) ดงันี�   
 1.  การทดสอบความตรงจะใช้ผูเ้ชี>ยวชาญทางด้านวิจยัและหัวขอ้วิจยัจาํนวน 3 คน (ดงั
ภาคผนวก ก) 
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 2. การทดสอบความเที>ยง (Reliability) จะใชก้ารทดลองไปเก็บแบบสอบถาม จาํนวน 30 ชุด 
แลว้นาํมาวเิคราะห์ดว้ยค่าสัมประสิทธิE แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ซึ> งมีค่า
เท่ากบั 0.74 
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1. การวเิคราะห์ตวัแปรส่วนบุคคลจะใชค้่าการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี>ยวกบัสถานภาพส่วนบุคคล
ของเกษตรกรรายย่อยในพื�นที>การปกครองขององค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง  
จงัหวดัตราด ไดแ้ก่  เพศ  อาย ุ รายไดต่้อปี  จาํนวนสมาชิกในครัวเรือน ขนาดพื�นที> ใชว้ิธีคาํนวณโดย
หาค่าความถี> และร้อยละ (Percentage) 
 2. การวิเคราะห์ตวัแปรตน้หรือตวัแปรตามจะใช้ค่าการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี>ยวกบัการยอมรับ
เกษตรทางเลือกในทศันะของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตาํบลสะตอ อาํเภอเขาสมิง 
จงัหวดัตราด 4 ดา้น คือ ประโยชน์เชิงสัมพทัธ์ของการเกษตรอินทรีย ์ความเขา้กนัไดข้องเกษตรอินทรีย ์ 
ความซบัซอ้นของการทาํเกษตรอินทรีย ์ ความสามารถทดลองได ้ดว้ยการคาํนวณหาค่าเฉลี>ย (Mean) 
และค่าความเบี>ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของทุกคาํถามในแต่ละดา้น โดยกาํหนดเกณฑ์
การแปลความหมายค่าเฉลี>ยของคะแนน ดงันี�   
  ค่าเฉลี>ย 4.50-5.00  หมายถึง  เห็นดว้ย 
  ค่าเฉลี>ย 3.50-4.49  หมายถึง  ค่อนขา้งเห็นดว้ย 
  ค่าเฉลี>ย 2.50-3.49  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
  ค่าเฉลี>ย 1.50-2.49  หมายถึง  ค่อนขา้งไม่เห็นดว้ย 
  ค่าเฉลี>ย 1.00-1.49  หมายถึง  ไม่เห็นดว้ย 
 
วธีิการวจัิยเชิงคุณภาพ 

 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพในที>นี� จะใช้การสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม  
กล่าวคือ เป็นการรวบรวมขอ้มูลจากประสบการณ์การทาํงานในภาคสนามเกี>ยวกบัการเกษตร
ในจงัหวดัตราด เนื>องจากผูว้ิจยัมีอาชีพเป็นผูสื้>อข่าวสายเกษตรของบริษทัเคเบิ�ลทีวี (จนัทบุรี) จาํกดั  
เป็นเวลา 5 ปี จนถึงปัจจุบนั ส่วนการตรวจสอบขอ้มูลจะใช้การตรวจสอบขอ้มูลจากการสังเกตการณ์
แบบมีส่วนร่วมกบัเอกสารที>เกี>ยวขอ้ง 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ จะใชก้ารตีความขอ้มูลจากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม   




