
 

 

บทที 3 

วธีิดําเนินการวจิยั 
 

             การดาํเนินการวิจยัในครังนี เป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ในการศึกษาปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จและความพึง

พอใจของผูบ้ริโภค ในตลาดสีเขียว ของพืนทีภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 

              ขนัตอนการดาํเนินงานทีสาํคญั ดงันี 

       1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

  เก็บขอ้มลูโดยใชแ้บบสอบถาม จากกลุ่มตวัอยา่งประชากรในการวิจยัจาํนวน  2   กลุ่ม  ไดแ้ก่ 

           1.1   การเก็บขอ้มลูปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ  จากประชากรทงัหมดทีเขา้ร่วมโครงการปศุสัตวอิ์นทรีย ์

จากจงัหวดัร้อยเอด็  จงัหวดัสุรินทร์  อาํนาจเจริญ  และ ยโสธร รวม  4 จงัหวดัๆละ1กลุ่ม  เกษตรกรจาํนวน  88   คน   

      1.2   การเก็บขอ้มลูความพึงพอใจของผูบ้ริโภค จากประชาชนผูบ้ริโภคทีมาซือสินคา้ในตลาดสีเขียว 

เฉลียจาํนวน   305   คนต่อสปัดาห์  กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรคาํนวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่งของ  ทาโร่  

ยามาเน่ (Yamane: 1976) อา้งถึงในศิริพงษ ์ พงษว์ิชยั  (2546) ดงันี  

            ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  n     = N 

            1+Ne2 

เมือ n     = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 

N    = ขนาดของประชากร 

e     = ความคลาดเคลือนทียอมใหเ้กิดขึน 

ในการศึกษาครังนี กาํหนดระดบันยัสาํคญัที 0.05 โดยยอมใหเ้กิดความคลาดเคลือนขึนไดร้้อยละ 5 

จะไดข้นาดของกลุ่มตวัอยา่ง ดงันี 

 ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง       =       305 

                  1 + 305 (0.05)2 

              =    173 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีศึกษา 

 

         ตลาดสีเขียว 

ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จ 

เก็บจากประชากรทงัหมดที

เขา้ร่วมโครงการปศุสตัว์

อินทรีย ์ (ราย) 

ความพึงพอใจของผูบ้ริโภค  (ราย) 

เฉลียประชาชน

ทีมาซือ 

สินคา้ต่อสปัดาห์ 

ขนาดกลุ่ม

ตวัอยา่ง 

ทีศึกษา 

จ.ร้อยเอด็ 29 85 48 

จ.สุรินทร์ 21 100 57 

จ. อาํนาจเจริญ 19 55 31 

จ. ยโสธร 19 65 37 

รวมตวัอยา่ง 88 305 173 
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                2  เครืองมอืทีใช้ในการวจิยั 

                      2.1 ชนิดของเครืองมือ การเก็บรวบรวมขอ้มลูเพือนาํมาวิเคราะห์ผลการศึกษาครังนี ใชแ้บบสอบถาม 

กลุ่มตัวอย่าง (Interview  schedule) แบบมีโครงสร้างทีก ําหนดคาํถามและคาํตอบให้เลือกเรียงเนือหาตาม

วตัถุประสงค ์

                      2.2 องคป์ระกอบของเครืองมือทีใชใ้นการศึกษาเป็นแบบสอบถามเกษตรกร โดยมีลกัษณะคาํถามทงั

แบบเปิด(Open questions) และปิด(Closed questions) แบ่ง แบบสอบถามจาํนวน  2  ชุด  ไดแ้ก่  

                   ชุดที 1  แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งทีเขา้ร่วมโครงการปศุสตัวอิ์นทรีย ์

                         ตอนที 1 ขอ้มลูพืนฐานทวัไป 

                            ตอนที 2 ปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จกิจกรรมตลาดสีเขียว 

                         ตอนที 3 ปัญหา อุปสรรค และ ขอ้เสนอแนะ 

                    ชุดที 2  แบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่งทีไปซือสินคา้ในตลาดสีเขียว 

                           ตอนที 1  ขอ้มลูพืนฐานทวัไป 

                           ตอนที 2  ขอ้มลูความพึงพอใจของประชาชนต่อตลาดสีเขียวและผลิตภณัฑ ์

                           ตอนที 3  ขอ้เสนอแนะ 

                          2.3  การตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ โดย 

ก. ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา (Content Validity) 

ข. ตรวจสอบความเชือมั น (Reliability) ของเครืองมือ โดยนําแบบสอบถามที

ปรับปรุงแลว้ไปทดลองใช ้(Try out) กบักลุ่มตวัอยา่งทีไม่ใช่กลุ่มบุคคลเป้าหมาย

ในพืนที จาํนวน 30 คน แลว้นาํมาวิเคราะห์หาความเชือมนัตามวิธีของ ครอนบาซ 

(Cronbach) หาค่าสมัประสิทธิแอลฟ่า  
 

      3.  การเกบ็รวบรวมข้อมูล   

        เก็บรวบรวมขอ้มลูโดยตรงจากเกษตรกรทีเขา้ร่วมโครงการปศุสตัวอิ์นทรีย ์และประชาชนทีมา 

ซือสินค้าในตลาดสีเขียว โดยมีคณะกรรมการตลาดสีเขียวของกลุ่มเกษตรกรและเจา้หน้าทีปศุสัตวก์ลุ่มพฒันา

เทคโนโลยีการปศุสัตว ์สาํนักงานปศุสัตวจ์งัหวดัในแต่ละพืนที   เป็นผูช่้วยเก็บรวบรวมขอ้มูล ในระหว่างเดือน   

สิงหาคม  –  ตุลาคม  2557 
 

              4.  การวเิคราะห์ข้อมูล 

              โดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   ในการวิเคราะห์ขอ้มลู ใชค่้าสถิติพืนฐาน ความถี  ค่าร้อยละ ค่าเฉลียเลข 

คณิต   ค่าเบียงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าตาํสุด  ค่า T – test  และ ค่า F– test    

                         4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกียวกบัปัจจยัทีมีผลต่อความสาํเร็จกิจกรรมตลาดสีเขียว เป็นคาํถามทีมี

ลกัษณะคาํตอบมาตรฐานประมาณค่า(Applied Rating  Scale) แบบ Numerical Rating Scale เทียบกบัเกณฑ์ในการ

แปรความหมายโดยประยกุตต์ามแบบของ(พวงรัตน์  ทวีวฒัน์, 2536) และ(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 )ไดแ้บ่งระดบั
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ความสาํคญั เป็น 5 ระดบั โดยใชว้ิธีนาํผลค่าเฉลียในแต่ละประเด็นไปเทียบเกณฑ์ในการแปรความหมายและให้

คะแนนดงันี                           

                          5   หมายถึง  ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อความสาํเร็จมากทีสุด  ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง  4.51 – 5.00 

                          4   หมายถึง  ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อความสาํเร็จมาก        ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง  3.51 – 4.50 

                          3   หมายถึง  ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อความสาํเร็จปานกลาง  ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง 2.51 – 3.50 

                          2   หมายถึง  ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อความสาํเร็จนอ้ย         ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง  1.51 – 2.50 

                          1   หมายถึง  ระดบัความสาํคญัทีมีผลต่อความสาํเร็จนอ้ยทีสุด  ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง 1.00 – 1.50 

                         4.2 การวิเคราะห์ขอ้มลูเกียวกบัความพึงพอใจของผูบ้ริโภคในตลาดสีเขียว เป็นคาํถามทีมีลกัษณะ

คาํตอบมาตรฐานประมาณค่า(Applied Rating  Scale) แบบ Numerical Rating Scale เทียบกบัเกณฑ์ในการแปร

ความหมายโดยประยุกต์ตามแบบของ(พวงรัตน์  ทวีวฒัน์, 2536) และ(บุญชม  ศรีสะอาด, 2545 )ไดแ้บ่งระดับ

ความสาํคญั เป็น 5 ระดบั โดยใชว้ิธีนาํผลค่าเฉลียในแต่ละประเด็นไปเทียบเกณฑ์ในการแปรความหมายและให้

คะแนนดงันี                           

                           5   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมากทีสุด     ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง  4.51 – 5.00 

                           4   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจมาก           ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง   3.51 – 4.50 

                           3   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจปานกลาง    ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง  2.51 – 3.50 

                           2   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ย           ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง  1.51 – 2.50 

                           1   หมายถึง  ระดบัความพึงพอใจนอ้ยทีสุด     ค่าคะแนนเฉลียระหว่าง  1.00 – 1.50 

                         4.3 เปรียบเทียบภาพรวมความพึงพอใจของผูบ้ริโภคระหว่างตลาดสีเขียว นาํมาเปรียบเทียบความ

แตกต่างโดยใชส้ถิติ T – test  และ   F – test    

                5.  สรุปผล การเขียนรายงาน  และ  นําเสนอ 

              ผลทีไดจ้ากการจดัเก็บและวิเคราะห์ขอ้มลู นาํไปจดัทาํเป็นรายงานผลการศึกษา ตามรูปแบบการเขียน

ผลงานวิชาการ เพือนาํเสนอเนือหาขอ้มลูอยา่งครบถว้น ใหแ้ก่ผูส้นใจไดศึ้กษาและเลือกนาํผลการศึกษาไปใชใ้ห้

เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมและพฒันาการผลิตปศุสตัวอิ์นทรีย ์ โดยเผยแพร่รายงานผลการศึกษาใน  เวบไซด์

ศนูยว์ิจยัและพฒันาการปศุสตัวที์ 3 จงัหวดัอาํนาจเจริญ (http://trub-ubt.dld.go.th/home11.html)  และ เวบไซด ์

สาํนกังานปศุสตัวจ์งัหวดัศรีสะเกษ  (http://pvlo-sri.dld.go.th) 

 

 


