
 

 

บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ประชากรท่ีใชในการศึกษา 

 ประชากรท่ีศึกษาในคร้ังนี้คือ เกษตรกรท่ีผลิตลําไยนอกฤดู ใน จังหวัดเชียงใหม                  

ป พ.ศ. 2552 ใน  24 อําเภอ ไดแก อํา เภอเมือง อํา เภอฮอด อําเภอสันปาตอง อํา เภอฝาง อํา เภอเชียง

ดาว อําเภอแมอาย อํา เภอแมแตง อํา เภอไชยปราการ อํา เภอแมริม อํา เภอดอยหลอ อํา เภอจอมทอง  

อําเภอสารภี อําเภอหางดง อําเภอแมออน อําเภอสันทราย อําเภอดอยเตา อําเภออมกอย อําเภอพราว 

อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอสันกําแพง อําเภอแมแจม อําเภอแมวาง อําเภอเวียงแหง และอําเภอสะเมิง 

 

กลุมตวัอยาง  

 ผูวิจัยไดทําการสุมตัวอยางตามตารางท่ี 7 โดยวิธีการดังนี้ 

 1. จังหวัดเชียงใหมมีอําเภอท้ังหมด 24 อําเภอ ไดจัดแบงอําเภอตามพื้นท่ีโดยใหอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหมเปนศูนยกลาง แลวแบงตามทิศ 4 ทิศ ไดแก ทิศเหนือ ทิศใต ทิศตะวันออก และ  

ทิศตะวันตก  

 2. สุมอําเภอตามทิศแบบงาย  (Sample Random Sampling) โดยสุมอําเภอท่ีเกษตรกรมีการ

ผลิตลําไยนอกฤดูเปนอาชีพหลัก อําเภอท่ีมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมกับการผลิตลําไยนอกฤดู 

โดยท่ีนี้สุมอําเภอท่ีมีพื้นท่ีการผลิตลําไยนอกฤดูติดลุมแมน้ําปงท้ังตอนบนและตอนลาง พื้นท่ีเปนท่ี

ดอนไมมีน้ําทวมขัง  สุมอําเภอท่ีมีการผลิตลําไยนอกฤดูเปนอาชีพหลัก จาก 24 อําเภอ รอยละ 50  

ดวยวิธีจับฉลาก ( Lottery Sampling) โดยเลือกเพียง 12 อําเภอ ท่ีมีสภาพพื้นท่ีเหมาะสมในการผลิต

ลําไยนอกฤดู  

 3. สุมตัวอยางเกษตรกรท่ีผลิตลําไยนอกฤดู จาก 1 2 อําเภอ รอยละ 50 ไดจํานวนกลุม

ตัวอยางท้ังหมด 123 คน 
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ตารางท่ี 7 การจัดแบงพื้นท่ีและวิธีการสุมตัวอยาง 

แบงตามทิศ จํานวนอําเภอ 

จ. เชยีงใหม 

(24 อําเภอ) 

สุม 24 อําเภอ 

รอยละ 50 โดย

เลือก 12 อําเภอ 

จํานวน

เกษตรกร 

(คน) 

สุมจาก 12 

อําเภอ รอย

ละ 50  (คน) 

ขนาด

เล็ก 

(คน) 

ขนาด

ใหญ 

(คน) 

จุดศูนยกลาง อ.เมือง อ.เมือง 14 7      5 2 

ทิศเหนือ อ.แมแตง อ.แมแตง 12 6 3 3 

 อ.แมริม อ.แมริม 10 5 4 1 

 อ.แมอาย  4    

 อ.เชียงดาว  7    

 อ.ไชยปราการ  6    

 อ.ฝาง  2    

ทิศใต อ.จอมทอง อ.จอมทอง 56 28 12 16 

 อ.ฮอด อ.ฮอด 18 9 3 6 

 อ.สันปาตอง อ.สันปาตอง 20 10 5 5 

 อ.ดอยเตา อ.ดอยเตา 50 25 10 15 

 อ.ดอยหลอ อ.ดอยหลอ 10 5 2 3 

 อ.อมกอย  2    

 อ.หางดง  11    

ทิศตะวันออก อ.พราว อ.พราว 26 13 5 8 

 อ.สันทราย อ.สันทราย 10 5 2 3 

 อ.สารภ ี  5    

 อ.สันกําแพง  11    

 อ.ดอยสะเก็ด  5    

 อ.แมออน  4    

ทิศตะวันตก อ.แมแจม อ.แมแจม 14 7 5 2 

 อ.แมวาง อ.แมวาง 6 3 2 1 

 อ.เวียงแหง  3    

 อ.สะเมิง  2    

รวม 24 อําเภอ 12 อําเภอ         308 123 58 65 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ แบบสอบถามซ่ึงมีลักษณะคําถามปลายปด             

(Close – ended Questions) และคําถามปลายเปด ( Open – ended Questions) ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน      

โดยแบงออกเปน 3 สวนดังนี้ 

 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบ สอบถาม 

 สวนท่ี 2 ความรู เกี่ยวกับระบบการจัดการผลิตลําไยนอกฤด ู

 สวนท่ี 3 ปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

 

การทดสอบแบบสอบถาม 

 ทําการทดสอบโดยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึน ไปปรึกษาคณะกรรมการท่ีปรึกษาการ

คนควาแบบอิสระเพื่อตรวจสอบความเท่ียงตรงของเนื้อหา ( Content Validity) แลวนําไปทดสอบ

กับเกษตรกรผูผลิตลําไยนอกฤดูในพื้นท่ีใกลเคียงท่ีไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 15 คน เพื่อตรวจสอบ

วาคําถามท่ีมีอยูในแบบสอบถามมีขอใดท่ีไมชัดเจน แลวนํามาปรับปรุงแกไข กอนท่ีจะนําไปใชจริง

ตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ข้ันตอนท่ี 1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงเรียบรอย

แลวนําไปสอบถามจากเกษตรกรท่ีผลิตลําไยนอกฤดูในจังหวัดเชียงใหม 

 ข้ันตอนท่ี 2 ขอมูลทุติยภูมิ ( Secondary Data) โดยรวบรวมคนควาจากเอกสารส่ิงพิมพและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย 

 

การวเิคราะหขอมูล 

 1. ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล  เศรษฐกิจและสังคม ความรูเกี่ยวกับระบบการจัดการ

ผลิตลําไยนอกฤดู วิเคราะหโดยการใช คารอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาต่ําสุด 

คาสูงสุด เปนตน 

 2. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ดวยคาไคสแควร    

(Chi-square)  
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 สูตรท่ีใชทดสอบคาไคสแควร   
   χ2    =      ∑ (O-E)

                    E  

 2 

 เม่ือ  

  χ2

  ∑ = ผลรวม 

 = คาไคสแควร  

  O = คาความถ่ีท่ีไดจากการสังเกต (Observed Frequency) 

  E = คาความถ่ีท่ีไดตามทฤษฏีหรือตามท่ีคาดหวังไว  

 (Expected Frequency) 

 
 


