บทที่ 3

วิธีดาํ เนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรแบ่งออกเป็ น 2 ระดับ ดังนี้
1.1 ประชากรเป้ าหมาย (target population) คื อ ผู ้ป ระกอบการเลี้ ยงเป็ ดเนื้ อ ที่ ข้ ึ น
ทะเบียนผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้ อจากกรมปศุสัตว์ในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย จาก 7 จังหวัด ดังนี้
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิ งเทราจัง หวัดปราจีนบุรี
และจังหวัดสระแก้ว
1.2 ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย (accessible population) คือ เกษตรกรผูเ้ ลี้ ยงเป็ ดเนื้ อที่มี
ศักยภาพการเลี้ ยงมากกว่า 2000 ตัวต่อรุ่ น จํานวน 112 ฟาร์ ม เนื่ องจากมีจาํ นวนน้อยจึงเก็บข้อมูล
จากประชากรทั้งหมด โดยไม่มีการสุ่ มตัวอย่าง
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรในการวิจยั
จังหวัด
จันทบุรี
ชลบุรี
ตราด
ระยอง
ฉะเชิงเทรา
ปราจีน
สระแก้ว

จํานวนตัวอย่าง (ฟาร์ ม)
16
20
16
18
16
20
6
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2. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
2.1 องค์ ประกอบของเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจัย เป็ นแบบสัมภาษณ์ แบบมีโครงสร้ าง
โดยแบ่งคําถามออกเป็ น 6 ตอน ได้แก่
2.1.1 ข้ อ มู ล ส่ วนบุ ค คล สถานภาพทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมของเกษตรกร
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนสมาชิ กภายในครัวเรื อน ระดับการศึกษา การประกอบ
อาชี พของคนในครัวเรื อน จํานวนแรงงานในครัวเรื อน รายได้ของครัวเรื อนภาคการเกษตร รายได้
ของครั ว เรื อ นนอกภาคการเกษตร รายได้ท้ ัง หมดของครั วเรื อ น รายจ่ ายของครั ว เรื อ นในภาค
การเกษตร รายจ่ายรวมของครัวเรื อน สภาวะหนี้ สินของครัวเรื อน หนี้ สินรวมของครัวเรื อน พื้นที่
ถือครองทางการเกษตร การเป็ นสมาชิ กและการมีตาํ แหน่งทางสังคมทางสังคม ลักษณะคําถามเป็ น
แบบปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้เลือกเป็ นแบบให้เลือกคําตอบเดียว และคําถามปลายเปิ ดคือแบบให้กรอก
ข้อมูล
2.1.2 สภาพการผลิต เป็ ดเนื้ อ ของเกษตรกร ประกอบด้วย ขนาดฟาร์ ม จํานวน
โรงเรื อน ลักษณะโรงเรื อน ประสบการในการเลี้ยง จํานวนแรงงานภายในฟาร์ ม ลักษณะการเลี้ยง
จํานวนรอบการเลี้ยงต่อปี จํานวนเป็ ด และการพักเล้า และการจัดการอื่นๆ ภายในฟาร์ ม ซึ่ งได้แก่
แหล่งที่มาของลูกเป็ ด วัสดุรองพื้น อาหาร แหล่งนํ้า ระยะเวลาในการเลี้ยงแต่ละรุ่ น ลักษณะคําถาม
เป็ นแบบปลายปิ ด มีคาํ ตอบให้เลือกเป็ นแบบให้เลือกคําตอบเดียว
2.1.3 ต้ น ทุ น และผลตอบแทนในการเลี้ยงเป็ ดเนื้ อของเกษตรกร ประกอบด้วย
โครงสร้างและค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับโรงเรื อน ต้นทุน ผลตอบแทน รายได้ และภาระหนี้สินในการเลี้ยง
เป็ ดเนื้ อ ลักษณะคําถามเป็ นแบบปลายปิ ด มี ค าํ ตอบให้เลื อกเป็ นแบบให้ เลื อกคําตอบเดี ยว และ
คําถามปลายเปิ ดให้กรอกข้อมูล
2.1.4 ความพร้ อมของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ ดแบบมีสัญญาผูกพัน ประกอบด้วย
ทําเลที่ต้ งั ของฟาร์ มตรงตามรู ปแบบ ลักษณะของฟาร์ มเป็ นไปตามมาตรฐานฟาร์ มกําหนด ลักษณะ
ของโรงเรื อนตรงตามแบบที่บริ ษทั กําหนด มีแหล่งนํ้าใช้เพียงพอ อุปกรณ์ การเลี้ ยงครบเพียงพอต่อ
ปริ มาณเป็ ด มีหลักทรัพย์ค้ าํ ประกันตามสถาพการผลิตประกอบด้วย ที่ดิน หนังสื อคํ้าประกันวงเงิน
จากธนาคาร จํานวนและปริ มาณการเลี้ยงต่อรุ่ น การประกันราคารับซื้อเป็ ด สิ นเชื่อในการผลิต
ลักษณะคําถามปลายเปิ ด ส่ วนคําตอบจําแนกระดับ ความพร้ อมเป็ น ระดับ
ได้แก่ มากปานกลาง และน้อย โดยการหาค่าคะแนน ตามเกณฑ์ดงั นี้
ความพร้อมน้อย
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1
ความพร้อมปานกลาง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2
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ความพร้อมมาก
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3
2.1.5 ศั กยภาพของเกษตรกรในการเลี้ยงเป็ ดตามระบบมาตรฐานฟาร์ มเป็ ดเนื้ อ
ความเห็ นของเกษตรกรในการเลี้ ยงเป็ ดเนื้อตามระบบมาตรฐานฟาร์ มเป็ ดเนื้ อประกอบด้วยกลุ่มคํา
ถาม 4 กลุ่ม ได้แก่องค์ประกอบของฟาร์ ม การจัดการฟาร์ ม การจัดการด้านสุ ขภาพสัตว์ การจัดการ
ด้านสิ่ งแวดล้อม เป็ นคําถามปลายเป็ ด โดยตอบไช่ หรื อไม่ไช่
2.1.6 ปัญหาและข้ อเสนอแนะในการส่ งเสริ มเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ ดเนื้อ
1) ปั ญ หาในการส่ งเสริ มเกษตรกรผู้ เลี ้ย งเป็ ดเนื ้อ เป็ นคําถามที่ เกี่ ย วกับ
ปั ญหา ของเกษตรกรต่อการจัดการฟาร์ มเป็ ดเนื้อ ลักษณะปลายปิ ดให้เลือกตอบ
จําแนกระดับปั ญหาในการเลี้ยงเป็ ดเนื้ อเป็ น 3 ระดับ ได้แก่ มาก ปานกลาง
และน้อย โดยนํามาหาค่าเฉลี่ยและแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้
มีปัญหาน้อย
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1
มีปัญหาปานกลาง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2
มีปัญหามาก
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3
2) ข้ อเสนอแนะการส่ งเสริ มเกษตรกรผู้เลี ย้ งเป็ ดเนื ้อ เป็ นคําถามเกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะ เพื่อจะเป็ นประโยชน์ในการเป็ นแนวทางในการส่ งเสริ มการการเลี้ ยงเป็ ดเนื้ อแบบมี
สัญ ญาผูกพัน โดยระบุ ว่าแต่ละประเด็ นมี ความจําเป็ นอยู่ในระดับ ใด โดยแบ่งออกเป็ น 3 ระดับ
ได้แก่
จําเป็ นน้อย
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 1
จําเป็ นปานกลาง
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2
จําเป็ นมาก
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3
2.2 การสร้ างแบบสั มภาษณ์
โดยการกําหนดตัวแปรที่ตอ้ งการในประเด็นต่างตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั แล้ว
จึงกําหนดตัวชี้วดั และมาตรวัดตัวแปรในแต่ละประเด็นตามที่กาํ หนดไว้ หลังจากนั้น นําตัวแปรตาม
ประเด็นตัวชี้วดั และมาตรวัดมาสร้างเป็ นคําถามซึ่ งคําถามประกอบด้วย 2 ลักษณะได้แก่
1) คําถามที่กาํ หนดคําตอบไว้ให้เลือกตอบหรื อคําถามเปิ ด
2) คําถามประเภทเปิ ดโอกาสให้ผตู ้ อบแสดงความคิดเห็นให้ขอ้ มูลอย่างเต็มที่หรื อ
คําถามปลายเปิ ด
2.3 การทดสอบเครื่องมือการวิจัย
2.3.1 การตรวจสอบความถูกต้ องเที่ยงตรงของแบบสั มภาษณ์ (content validity)
ทําก่อนการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม เพื่อตรวจสอบว่าแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นมานั้น สามารถวัด
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ได้ตรงตามที่ตอ้ งการ ครอบคลุมเนื้อหาขอบเขตของเนื้อหา ความถูกต้องของภาษา ความเข้าใจภาษา
ตรงกับคําถาม โดยให้อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม และแก้ไข
แบบสัมภาษณ์ ตามคําแนะนําให้เกิดความสมบูรณ์ ก่อนจะนําไปทดสอบกับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้ อ
ต่อไป
2.3.2 การทดสอบความเชื่ อถือ ได้ ของแบบสั มภาษณ์ (reliability) โดยการนําแบบ
สัม ภาษณ์ ที่ผ่านการตรวจสอบแก้ไขตามคําแนะนําของอาจารย์ที่ป รึ กษาวิท ยานิ พ นธ์ ไปทําการ
ทดสอบกับเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้ อของจังหวัดชลบุรี จํานวน 20 ราย ซึ่ งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างของการ
วิจยั นี้ จากนั้น จึ ง นําข้อมู ล จากการสั ม ภาษณ์ ที่ ได้ไ ปทดสอบหาค่ า ความเชื่ อมั่น ความเที่ ย งตรง
(reliability consistency) ตามวิธีการหาค่าสัมประสิ ทธ์แอลฟา (coefficient of alpha) โดยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ สาํ เร็ จรู ป ผลปรากฏว่าแบบสัมภาษมีค่าสัมประสิ ทธิ แอลฟา นี้
1) ความพึ ง พอใจของเกษตรกรต่ อ การส่ ง เสริ ม การผลิ ต เป็ ดเนื้ อ ได้ค่ า
สัมประสิ ทธิ์ แอลฟาเท่ากับ 0.8712
2) ปั ญหาของเกษตรกรผูเ้ ลี้ยงเป็ ดเนื้อ ได้ค่าสัมประสิ ทธิ์แอลฟาเท่ากับ 0.8917

3. การเก็บรวมรวมข้ อมูล
ผูว้ จิ ยั ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์ มี 5 ขั้นตอน ดังนี้
3.1 การเตรียมการเก็บข้ อมูล
ผูว้ ิจยั ต้องเตรี ยมการก่อนออกภาคสนามเพื่อเก็บข้อมูลจากประชากรที่ใช้ในการ
วิจยั ในเรื่ องต่อไปนี้
3.2 การกําหนดวัน เวลา และสถานทีเ่ ก็บข้ อมูล
ผูว้ ิ จยั มี การกําหนดวันและเวลาและสถานที่ ที่จะไปเก็ บข้อมู ล รวมทั้งมี ก ารนั ด หมาย
ล่วงหน้า กับผูใ้ ห้ขอ้ มูล
3.3 การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ทใี่ ช้ เพือ่ ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูลและการเดินทาง
เช่น ปากกา กล้องถ่ายรู ปภาพ แบบสัมภาษณ์ การประสานงานกับเจ้าหน้าปศุสัตว์
ในเขตพื้นที่ที่จะไปเก็บรวบรวมข้อมูล
3.4 การสั มภาษณ์ ดําเนิ นการเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างในช่ วงเดื อนกุมภาพันธ์ ถึ ง
เดือนมีนาคม 2559 โดยมีข้ นั ตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้
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1) แนะนําตัวผูเ้ ก็บ แนะนําตัวว่าเป็ นใคร ทําอะไร ที่ ไหน และจะมาทําอะไรให้
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ รู้จกั ก่อนที่จะให้เกษตรกรทําการตอบแบบสัมภาษณ์ เพื่อเป็ นการสร้ างความ
ไว้วางใจกับผูส้ ัมภาษณ์
2) ชี้ แจงวัตถุ ประสงค์ของการวิจยั เป็ นอย่างไร เกี่ ยวข้องกับผูส้ ั มภาษณ์ อย่างไร
และชี้ แจงความสํ า คัญ ของข้อ มู ล งานวิ จ ัย แก่ ผูต้ อบแบบสั ม ภาษณ์ เพื่ อ ให้ ไ ด้ข ้อ มู ล ที่ เป็ นจริ ง
ครบถ้วน
3) เริ่ มดําเนิ นการสัมภาษณ์ อธิ บายคําถามที่มีในแบบสัมภาษณ์โดยใช้คาํ อธิ บายที่
ทําให้ผตู ้ อบแบบสัมภาษณ์ เข้าใจง่าย พยายามให้ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์ ตอบในประเด็นของแบบ
สัมภาษณ์
4) เริ่ ม ดําเนิ นการทําแบบสัม ภาษณ์ อธิ บ ายคําถามที่ มี ในแบบสั ม ภาษณ์ โดยใช้
คําอธิ บายที่ทาํ ให้ผตู ้ อบแบบสัมภาษณ์เข้าใจ
3.5 การสิ้นสุ ดการสั มภาษณ์
มีข้ นั ตอนการดําเนินการดังนี้
1) การทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์ ของข้อมูล ข้อมูลที่ได้รับจากตัวอย่าง นํามา
ทบทวนอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
2) กล่าวขอบคุณผูใ้ ห้สัมภาษณ์และผูเ้ กี่ยวข้องที่ให้ความร่ วมมือละสนับสนุนการ
วิจยั ในครั้งนี้

4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ดําเนิ นการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
สําเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าตํ่าสุ ด และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

