บทที 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาครังนี มุ่งศึกษา “การศึกษาธุ รกิจการเลียงไก่ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี”
รวมทังศึกษาปั ญหา และข้อเสนอแนะในการเลียงไก่ชน ซึ- งมีวธิ ี การดําเนินการศึกษาดังนี
1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
2. การสร้างเครื- องมือที-ใช่ในการวิจยั
3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
4. การวิเคราะห์ขอ้ มูล
5. สถิติที-ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
การกําหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
การกําหนดประชากร
ประชากรที-ใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ ประชากรกลุ่มผูเ้ ลียงไก่ชน ในอําเภอเมือง จังหวัด
จันทบุรี
การเลือกกลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างที-ใช้ในการวิจยั ครังนี ได้แก่ กลุ่มผูเ้ ลียงไก่ชน ในอําเภอเมือง จังหวัดตราด โดยมี
เป้ าหมายจํานวน 60 กลุ่มตัวอย่าง วิธีการเลื อกตัวอย่างแบบสะดวก (Convenience Sampling) เกี- ยวกับ
สภาวะเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มผูเ้ ลียงไก่ชน มีรายละเอียดดังนี
1. การวิจยั เชิ งสํารวจ (Survey Research) มี เป้ าหมายจํานวน 60 กลุ่ มตัวอย่างที-อยูใ่ น
เขตพืนที-อาํ เภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ณ สนามชนไก่จนั ทบุรี
2. การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกรายบุคคล (Individual Depth Interview) เกี-ยวกับสภาพการเลียง
และความรู ้ในการเลียงไก่ชน จํานวน 10 คน
3. การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็ นการสัมภาษณ์และสนทนากันแบบ
เจาะประเด็นด้วยการเชิ ญผูร้ ่ วมสนทนามารวมเป็ นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 5 คน เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ ข้าร่ วมสนทนาแลกเปลี-ยนทัศนะกันอย่างกว้างขวางในประเด็นต่างๆที-เราต้องการแล้วพยายามหา
ข้อสรุ ป
เครืองมือทีใช้ ในการวิจัย
เครื- องมือที-ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็ นแบบสัมภาษณ์ ที-ผูว้ ิจยั สร้ างขึนเอง และทํา
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง เรื- อง ธุ รกิ จการเลี ยงไก่ ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ซึ- งมี
ส่ วนประกอบดังนี
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1. แบบวิจยั เชิ งสํารวจ ในส่ วนที- 1 เกี- ยวกับลักษณะพืนฐานทางเศรษฐกิ จ และสังคม
ของผูเ้ ลียงไก่ชน
2. แบบสัมภาษณ์เจาะลึกในส่ วนที- 2 เกี-ยวกับสภาพการเลียง และความรู ้ในการเลียงไก่ชน
3. การสนทนากลุ่มย่อย (Focus group Discussion) ผูเ้ กี-ยวข้องทีมีความสัมพันธ์ในเชิ งสังคม
จํานวน 5 คน เกี-ยวกับ ปั ญหา การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในธุ รกิจการเลียงไก่ชน (ส่ วนที- 3 ปั ญหา
การแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะในการทําธุ รกิจเลียงไก่ชน)
การเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ศึกษาข้อมูลจากเอกสารที-เกี-ยวข้อง (Documentary Research) โดยการเก็บข้อมูลจากตํารา
เอกสาร วิทยานิ พนธ์ งานวิจยั จากแหล่งทังในประเทศและนอกประเทศที-เกี- ยวข้อง เพื-อที-จะเข้าใจ
เรื- องราวได้ลึกซึ งยิง- ขึน
2. การเก็บข้อมูลภาคสนาม (Fieldwork Research) เป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพโดยการเก็บ
ข้อมูลเชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลเพื-อความละเอียดและความสมบูรณ์
ของงานวิจยั มากขึน ได้แก่
ขั'นตอนในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
1. ผูว้ ิจยั จัดทําหนังสื อขออนุ ญาตจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เพื-อขอความร่ วมมือ
กับนายบ่อนสนามไก่ชนเจ้าของพืนที2. นําแบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In Depth Interview) เป็ นการซักถามพูดคุยกันระหว่าง
ผูส้ ัมภาษณ์และผูใ้ ห้สัมภาษณ์ เป็ นการถามเจาะลึกล้วงคําตอบอย่างละเอียดถี-ที-สร้างขึนไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้นาํ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ให้ผเู ้ ชี- ยวชาญทําการตรวจสอบ
ความตรง (Validity) เนื อหา ซึ- งดูความสอดคล้องของประเด็นดัชนี ความสอดคล้อง ระหว่างข้อคําถาม
และวัตถุประสงค์ (Item Congruence Index) หรื อ IOC เกณฑ์ประเมินจากผูเ้ ชี-ยวชาญ 3 ระดับ คือ 1
หมายถึง สอดคล้อง 0 หมายถึง ไม่แน่ใจ -1 หมายถึง ไม่สอดคล้องจากผูเ้ ชี-ยวชาญจํานวน 5 ท่าน
3. หลังจากแก้ไขเสร็ จนําไปให้ที-ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ ตรวจสอบความถูกต้องอีกครัง
4. เมื-อแก้ไขให้เหมาะสมแล้วจึงนําไปใช้สาํ หรับสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview)
การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้อมูลที-ได้ทาํ การรวบรวมและตรวจสอบความเรี ยบร้ อย จะนํามาทําการวิเคราะห์ มีขนตอน
ั
การดําเนินการดังนี
1. ลักษณะพืนฐานทางเศรษฐกิจและสังคมบางประการของผูเ้ ลียงไก่ชน สภาพการเลียง
ไก่ชน ปั ญหาและข้อเสนอแนะ ของผูเ้ ลียงไก่ชน วิเคราะห์โดยใช้ค่าความถี- (Frequencies) ค่าร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี- ยเขคณิ ต (Arithmetic Mean) ค่าสู งสุ ด (Maximum) และค่าตํ-าสุ ด (Minimum)
โดยใช้โปรแกรมสําเร็ จรู ป
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2. เพื-อศึกษาสภาพการเลียง วิธีการจัดการธุ รกิจการเลียงไก่ชนในด้านการผลิต และการตลาด
ของผูเ้ ลียงไก่ชนในอําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
2.1 วิเคราะห์เนือหา และสรุ ปพรรณนา
2.2 วิเคราะห์จากการสังเกต
3. ปั ญหาและข้อเสนอแนะของธุ รกิจการเลียงไก่ชน อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ใช้วิธีการ
สนทนากลุ่มจํานวน 5 คน ผูว้ จิ ยั เป็ นผูด้ าํ เนินการสรุ ปภายในประเด็นดังกล่าว
สถิติใช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสําหรับการวิจยั ครังนี ผูว้ ิจยั ใช้วิธีการทางสถิติดงั นี ใช้วิธีการวิเคราะห์
เนือหา (Content Analysis) สําหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูลประเด็นที-เกี-ยวกับคําถามปลายเปิ ด และจัดกลุ่มคํา
ตอบที-คล้ายหรื อเหมือนกัน แล้วนําเสนอให้อยูใ่ นเชิ งพรรณนาวิเคราะห์ และอภิปรายอยูใ่ นรู ปแบบ
ความเรี ยง
สถิติพนฐาน
ื
1. ค่าร้อยละ (Percentage)
2. ค่าคะแนนเฉลี'ย (Mean)
3. ค่าความเบี'ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
สถิติทใช้
ี ในการตรวจสอบคุณภาพของเครืองมือ
หาค่าความเชื' อมัน' ของแบบสอบถาม (Reliability) โดยใช้สัมประสิ ทธิ, แอลฟ่ า (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 169)

