
 
บทที่ 3 

 
วิธีด าเนินการศึกษา 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา ดังนี้  
1. ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ เกษตรผู้ปลูกลิ้นจี่  ในพื้นที่อ าเภออัมพวา  ซึ่งมเีกษตรกรผู้

ปลูกลิ้นจี่อยู่ 8 ต าบล ได้แก่ ต าบลสวนหลวง ต าบลบางช้าง ต าบลบางนางลี่ ต าบลบางแค ต าบล
เหมืองใหม่  ต าบลวัดประดู่ ต าบลแควอ้อม และต าบลอัมพวา ในจังหวัดสมุทรสงคราม โดยจะ
ท าการศึกษาในช่วงปี พ.ศ. 2552 

2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การวิจัยครั้งนี้ คือ เกษตรกรที่ปลูกลิ้นจี่ที่อาศัยใน  8 ต าบล ของอ าเภอ
อัมพวา  จังหวัดสุมทรสงคราม   จ านวน 1,178  ราย โดยการสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย ( Simple 
Random Sampling) ใช้วิธีสุ่มจากตารางเลขสุ่ม หลังจากนั้นค านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดย
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  (Yamane) ระดับความเชื่อมั่น  90% ความคลาดเคลื่อนที่ 10% ได้กลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 95 คน (จิรภา  แสนเกษม, 2545, น.83) โดยระบุสัดส่วนในการเก็บข้อมูล ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.1 แสดงจ านวนเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ในอ าเภออัมพวา 

 
 

ต าบล 
จ านวนเกษตรกร 

ผู้ปลูกลิ้นจี่ (ครัวเรือน) 
 

สัดส่วน 
1. สวนหลวง 219 18 
2. บางช้าง 128 10 
3. บางนางลี่ 45 3 
4. บางแค 82 7 
5. เหมืองใหม่ 281 23 
6. วัดประดู่ 87 7 
7. แควอ้อม 286 23 
8. อัมพวา 50 4 

รวม 1,178 95 
 
              ที่มา :  ข้อมูลลิ้นจี่ ส านักงานเกษตรอ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  ปี 2552   
   
3.2 ขั้นตอนในการด าเนินการวิจัย 
 

แนวทางในการด าเนินการวิจัยนั้น  จะแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 
ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาปัญหาและการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล  
ในขั้นตอนนี้ทางผู้วิจัยจะท าการเก็บข้อมูลจริงจากเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ และข้อมูลที่ได้จะ

น ามาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหาที่แท้จริง 
ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาช่องทางการกระจายสินค้าผลิตผลลิ้นจี่ จากแหล่งผลิตไปยังแหล่ง

ผู้บริโภคในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า   
          ขั้นตอนที ่3 น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 ไปวิเคราะห์รูปแบบการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ ที่
แท้จริงและมีความเหมาะสม แล้วจัดท าการสรุปผลต่อไป 

ขั้นตอนท่ี 4 น าผลสรุปเสนอแนะและประยุกต์ผลที่ได้รับต่อชุมชนอ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันและประสบความส าเร็จในการบริหารจัดการ
ผลิตผลลิ้นจี่ของอ าเภออัมพวา 
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3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจากการศึกษาค้นคว้าและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วต้ังค าถามในแบบสอบถาม  ดังนี้  
             ส่วนท่ี 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็นค าถามปลายเปิด  จ านวน 5 
ข้อ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของเกษตรกร ประสบการณ์ในการท าสวนลิ้นจี่ เนื้อที่ในการเพาะปลูก
ผลผลิตโดยเฉลี่ยต่อปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
             ส่วนที่ 2  ข้อมูลเกี่ยวกับการรูปแบบการจัดจ าหน่ายของเกษตรกรผู้ปลูกผลิตผลลิ้นจี่ มี
ลักษณะเป็นค าถามปลายปิด จ านวน 2 ข้อ  ได้แก่ เกษตรกรขายผลิตผลลิ้นจี่เองโดยตรง หรือ
เกษตรกรขายผลิตผลลิ้นจี่ผ่านคนกลาง 
             ส่วนท่ี 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิด
และปลายเปิด จ านวน 5 ด้าน ได้แก่  
                                 1.ด้านการคลังสินค้า 
 2.ด้านการขนส่ง 
 3. ด้านบรรจุภัณฑ ์
 4. ด้านแรงงาน 
 5. ด้านการจัดการผลผลิต 
                                 เป็นแบบสอบถามประเภท มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  แบ่งเป็น 
5 ระดับ โดยเรียงจากมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่ สุด ตามแบบไลเคิร์ท (Likert’s                   
             ส่วนที่ 4 ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการกระจายผลิตผลลิ้นจี่ มีลักษณะค าถาม
ปลายเปิด 
 
3.4 การทดสอบเครื่องมือ 
 
             ในการทดสอบความเที่ยงตรงในเน้ือหา (Conten validity) ของแบบสอบถามผู้วิจัยได้ก าหนด
แนวทางจากการตรวจเอกสาร และได้น าเสนอต่อที่ปรึกษาพิจารณาตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขแบบ
สอบสัมภาษณ์ตามที่ที่ปรึกษาเสนอแนะให้ถูกต้องมากท่ีสุด 
             ส่วนด้านการทดสอบเพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของแบบสอบถามโดยก าหนดให้มีการน า
แบบสอบถาม ตอนที่ 3 ในส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการกระจายผลิตผลลิ้นจี่  ไปสัมภาษณ์

www.ssru.ac.th



 

41 

เกษตรกร ในเขตพื้นที่ท าการศึกษา แต่มี คุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่าง 30 ราย ผล
การทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าเท่ากับ  0.97  
   
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ  ซึ่งในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Analysis) หาค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน น าเสนอผลการวิเคราะห์
ในรูปแบบของตารางและแปลผล โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ยระดับความส าคัญของกิจกรรม
กระจายผลิตผลลิ้นจี่ ออกเป็นดังนี้  

ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00  หมายถึง ระดับความส าคัญมากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50  หมายถึง ระดับความส าคัญมาก  
ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50  หมายถึง ระดับความส าคัญปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50  หมายถึง ระดับความส าคัญใจน้อย  
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50  หมายถึง ระดับความส าคัญน้อยที่สุด  
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