
บทท่ี 3 

 
วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
ประชากรที่ใชในการศึกษา 

ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ หนวยของการวิเคราะห (unit of analysis) คือ เกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชียงใหม จํานวนทั้งหมด 11,349 คน ในพื้นที่ 14 อําเภอ จํานวนพื้นที่ในเขต
ปฏิรูปที่ดินทั้งหมด 74,122 ไร โดยการสุมตัวอยางรอยละ 50 ของพื้นที่ที่ศึกษาทั้งหมด ได 7 อําเภอ 
แลวจึงทําการเลือกพื้นที่ที่ศึกษาอําเภอละ 1 ตําบล โดยรายละเอียดของประชากรจําแนกตามจังหวัด  

 สูตรการกําหนดขนาดตวัอยางของ Taro Yamane คือ 
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 เมื่อ      n    =    ขนาดตวัอยาง 
           N =    ขนาดประชากร 
       e    =    ระดับความคลาดเคลื่อน 
    =       11349                 

1+11349(0.05)2 
=       386 

 จากตัวอยางที่ได นํามาคํานวณขนาดของตัวอยางตามสัดสวนของประชากรในแตละตําบล
ไดจํานวนตัวอยางแสดงในตาราง 2 
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ตาราง 2  แสดงจํานวนกลุมตัวอยางที่ทําการศึกษาจําแนกตามอําเภอ และตําบล 
 

อําเภอ ตําบล จํานวนเกษตรกรในเขตปฏิรูปดิน (ราย) 

จอมทอง ขวงเปา  62 
กิ่ง อ. ดอยหลอ ดอยหลอ  53 

อมกอย อมกอย  30 
แมวาง ทุงป  47 
เชียงดาว เมืองนะ 101 
แมแตง บานเปา  47 

สันกําแพง ออนใต  46 
รวม 386 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ใชแบบสัมภาษณ (questionnaire) ซ่ึงเปนแบบปลาย
ปด (close-ended question) และแบบปลายเปด (open-ended question) ซ่ึงแบงออกเปน 3 ตอน 
คือ 

ตอนท่ี 1 เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานขอมูลดานการเกษตร เศรษฐกิจและสังคมของ
เกษตรกร ซ่ึงเปนขอมูลเกี่ยวกับ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส การประกอบอาชีพ 
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน จํานวนแรงงานในภาคเกษตร จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน รายไดใน
ครัวเรือน และแหลงเงินทุน ลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด และปลายเปด (close and open 

ended question)   
ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับปญหาและความตองการในการพัฒนาอาชีพเกษตรกร คําถาม

เกี่ยวกับปจจัยทางจิตวิทยา แบงออกเปน 3 ประเด็น ไดแก ความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน 
ความตองการดานการผลิต และความตองการดานตลาด และการจัดการ เปนคําถามปลายปด ตาม
มาตรวัด 5 ระดับของ Likert scale ดังนี้ 

  คะแนน 

มากที่สุด มีคาเทากับ 5 

มาก มีคาเทากับ 4 

ปานกลาง มีคาเทากับ 3 

นอย มีคาเทากับ 2 

นอยที่สุด และไมตองการ มีคาเทากับ 1 
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 ตอนที่ 3 เปนคําถามปลายเปดเกีย่วกับปญหา/อุปสรรค ในการทําการเกษตรในเขตพื้นที่
ปฏิรูปที่ดิน และขอเสนอแนะตอหนวยงานที่เกีย่วของ (ส.ป.ก. อบต. หนวยงานอืน่ๆ ฯลฯ) 
 
การทดสอบแบบสัมภาษณ 
 1. การทดสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (content validity) ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่
จัดทําขึ้นปรึกษากับคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธและเจาหนาที่จากสํานักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดเชียงใหม แลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหถูกตองเหมาะสมตรงตามเนื้อหาท่ี
ตองการจะสอบถาม   
 2. การทดสอบเพื่อหาความเชื่อมั่น (reliability) โดยนําแบบสอบถามไปทดสอบกับ
เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม จํานวน 386 คน แลวนํามาวิเคราะหหาความเชื่อมั่น
แบบสัมประสิทธิ์แอลฟาของคอนบัค (Cronbachs’ alpha coefficient) โดยไดคาความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเทากับ 0.87  
 
การวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและนําเขาขอมูลไปวิเคราะหดวย
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร SPSS (statistical packages for social 

science) โดยการใชการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 
1. วิเคราะหขอมูลสวนบุคคล ขอมูลดานการเกษตร เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรใน

เขตปฏิรูปที่ดินจังกวัดเชียงใหม โดยใช การแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด คาสูงสุด  

2. วิเคราะหหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม โดยการใชการวิเคราะห
ถดถอยพหุคูณ (multiple regression analysis) เพื่อหาสมการถดถอยพหุคูณ 

 
ตัวแปรอิสระ  X1 = เพศ  

X2 =  อายุ 
X3  = ระดับการศึกษา 
X4 =  ศาสนา 
X5 =  สถานภาพการสมรส 
X6  =   จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 
X7 =   จํานวนแรงงานในภาคเกษตร 
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X8 = จํานวนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
X9 = พื้นที่อยูอาศัย   
X10 = พื้นที่ทําการเกษตร  
X11 = อาชีพปลูกพืชไร  
X12 = อาชีพปลูกพืชสวน  
X13 = อาชีพเล้ียงสัตว  
X14 = การปลูกพืชเชงิเดี่ยว  
X15 = การปลูกพืชหลายชนิดและเลี้ยงสัตว 
X16 = การเลี้ยงสัตวอยางเดยีว 
X17 = รายไดในครัวเรือน 
X18 = รายไดจากการปลูกพืช 
X19 = รายไดจากการเลี้ยงสัตว 
X20 = รายไดจากการรับจาง 
X21 = ภาวะหนี้สินจาก ธ.ก.ส. 
X22 = ภาวะหนี้สินจาก ธนาคารพานิชย 
X23 = ความเพยีงพอของทุนในการทําการเกษตร 


