
 

 

บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

 ประชากรที่ใชในการศึกษาคร้ังน้ีคือ เกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง จังหวัดเชยีงใหม

จํานวน 89,193 ครัวเรือน (ปศุสัตว, สํานักงาน. 2552) เน่ืองจากประชากรมีจํานวนมาก ผูวิจัยจึงได

ทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi - Stage Sampling) โดยมีวิธีการดังน้ี  
 

ข้ันตอนท่ี 1. แบงอําเภอตามเขตพื้นที่ตามภูมิศาสตรของจังหวัดเชียงใหม 

       เขตเหนือ   ไดแก อําเภอไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอเชยีงดาว อําเภอเวียงแหง 

อําเภอแมอาย อําเภอพราว อําเภอสะเมิง อําเภอกัลยาณิวัฒนาและอําเภอ

แมแตง 

       เขตกลาง   ไดแก อําเภอเมือง อําเภอแมริม  อําเภอสันกําแพง อําเภอแมออน อําเภอ 

         สนัทราย อําเภอดอยสะเกด็และอําเภอสารภี   

 เขตใต   ไดแก อําเภอสันปาตอง อําเภอหางดง อําเภอจอมทอง อําเภอดอยหลอ 

อําเภอแมวาง อําเภอแมแจม อําเภอฮอด อําเภออมกอยและอําเภอดอยเตา 
 

ข้ันตอนท่ี 2. สุมตัวอยางแบบงาย (Sample Random Sampling) ตามทิศดวยวิธกีารจับฉลาก                    

                  โดยเลือกเพียง 3 อําเภอ ไดแก อําเภอแมแตง อําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง 
 

ข้ันตอนท่ี 3. หากรอบตัวอยาง (Sampling Frame) จากเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองอําเภอแมแตง   

      อําเภอสารภีและอําเภอสนัปาตอง ซึ่งมีจํานวนประชากรทั้งหมด 13,863 คน ผูวิจัยได 

     ใชสูตรของ Taro Yamane (Yamane, 1967) เพือ่หาขนาดจํานวนกลุมตัวอยางที่ระดับ 

      นัยสําคัญทางสถิติ 0.05 ได จํานวน 389 คน ซึ่งคิดเปน 2.8 % ของประชากรตามกรอบ 

      ตัวอยาง 
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สตูร  n     =       
                                        1 + Ne

     N   

n   =   ขนาดของกลุมตัวอยาง  

2  

N   =  จํานวนประชากรที่จะทําการศึกษา  

e  =   คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมรับได (allowable error) 

                  ที่ระดับความคลาดเคลื่อนเทากับ 5% คือ มีระดับนัยสําคัญที่ 0.05  

 

ข้ันตอนท่ี 4. ทําการสุมเกษตรกรกลุมตัวอยางจาก 50 % ของตําบลในอําเภอ ดังน้ี   

 อําเภอแมแตง สุมได 6 ตําบล ไดแก ตําบลสันมหาพน ตําบลแมแตง ตําบล

ขี้เหล็ก ตําบลชอแล ตําบลแมหอพระและตําบลสันปายาง 

 อําเภอสารภี สุมได  6 ตําบล ไดแก ตําบลหนองผึ้ง ตําบลไชยสถาน ตําบล 

ปาบง ตําบลชมภู ตําบลสันทรายและตําบลทากวาง 

 อําเภอสนัปาตอง สุมได 6 ตําบล ไดแก ตําบลสันกลาง ตําบลยหุวา ตําบลบานแม  

ตําบลมะขามหลวง ตําบลทุงตอมและตําบลนํ้าบอหลวง 
 

ข้ันตอนท่ี 5. สุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบงายจากเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองในแตละตําบลตาม 

       สัดสวนของเกษตรกร (ตาราง 7) 
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ตาราง 7 การสุมกลุมตัวอยางจากเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ชื่ออําเภอ

ที่ใช

การศึกษา 

จํานวน

เกษตรกรที่

เลี้ยงไก

พื้นเมือง 

( ครัวเรือน ) 

หากรอบตัวอยาง

เกษตรกรโดยใช

สูตรของ Taro 
Yamane 

( ครัวเรือน ) 

สุม  50 % ของ

จํานวนตําบล

ทั้งหมดใน 

แตละอําเภอ 

( ตําบล ) 

สุมตัวอยางเกษตรกร

ตามสดัสวนของ

จํานวนเกษตรกร 

แตละตําบล 

( ครัวเรือน) 

อําเภอ 

แมแตง 

6,677 187 ต. สนัมหาพน 

ต. แมแตง 

ต. ขี้เหล็ก 

ต. ชอแล 

ต. แมหอพระ 

ต. สันปายาง 

26 

24 

60 

30 

27 

20 

อําเภอ 

สารภี 

2,835 80 ต. หนองผึ้ง 

ต. ไชยสถาน 

ต. ปาบง 

ต. ชมภู 

ต. สันทราย 

ต. ทากวาง 

5 

22 

3 

17 

24 

9 

อําเภอ 

สันปาตอง 

4,351 122 ต. สันกลาง 

ต. ยุหวา 

ต. บานแม 

ต. มะขามหลวง 

ต. ทุงตอม 

ต. นํ้าบอหลวง 

15 

20 

20 

24 

22 

21 

รวม 13,863 389 18 389 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสอบถามเปนแบบปลายปด  (Close - ended 

Question) และแบบปลายเปด (Open - ended Question) ซึ่งแบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน 

ดังน้ี 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามดานลักษณะปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามดานขอมูลการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

ตอนที่ 4 แบบสอบถามดานปญหาและขอเสนอแนะในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

 

3. การทดสอบแบบสอบถาม  

 นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความ

ถูกตองของเนื้อหา ความชัดเจน และความเหมาะสมทางภาษาที่ใชในแบบสอบถาม แลวทําการ

ทดสอบแบบสอบถามจํานวน 20 ชุด ซึ่งไดทดลองใชกับกลุมเกษตรกรที่ไมใชกลุมตัวอยาง จากน้ัน

นํามาหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวยวิธี Split - half Method ผูวิจัยไดคํานวณคาความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามในตอนที่ 3 ขอมูลดานการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไก

พื้นเมืองของเกษตรกร มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.87 (ภาคผนวก ข)  

 

4. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล ดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ 
1. ขอมูลปฐมภูมิ  (Primary Data) ไดจากการนําแบบสอบถาม ที่ปรับปรุงเรียบรอยแลว

นําไป สัมภาษณเกษตรกร ผูเลี้ยงไกพื้นเมืองในอําเภอแมแตง อําเภอสารภีและอําเภอสันปาตอง 

จังหวัดเชยีงใหม 

2. ขอมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ไดจากการรวบรวมเอกสารสิ่งตีพิมพ  และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ตลอดจนขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัย 

 

5. การวิเคราะหขอมูล 

นําขอมูลที่เก็บรวบรวมแลววิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร ซึ่ง

ใชสถิติวิเคราะหดังตอไปน้ี 
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1. ขอมูลลักษณะปจจัยพื้นฐานดานบุคคล เศรษฐกิจและสังคม มีการใช สถิติพรรณนา  

(Descriptive Statistics) โดยใชคาสถิติรอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย  (Mean) คาตํ่าสุด  

(Minimum) คาสูงสุด (Maximum) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2. ขอมูลดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรเปรียบเทียบ

คะแนนจากการตอบแบบสอบถาม  ซึ่งลักษณะคําถามเปนคําถามแบบปลายปด (Close - ended 

Question) ใหคะแนนสําหรับขอที่ตอบถูกเทากับ 1 คะแนน และใหคะแนนสาํหรับขอทีต่อบผดิ

เทากับ 0 คะแนน จํานวน 21 ขอ คะแนนเต็มเทากับ 21 คะแนน   

การแปลงคะแนนขางตนน้ี  ผูวิจัยนํามาจัดกลุมโดยมีการหาอันตรภาคชั้น  

จากสตูร   อันตรภาคชั้น  (Class interval)  =  พิสัย  (Range) 

  จํานวนชั้น 
=  คะแนนสงูสดุ  - คะแนนตํ่าสดุ 

           3  
ซึ่งคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดจะไดจากขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถาม และมจํีานวนชัน้ 

เทากับ 3 ตามความรูความเขาใจ ดังน้ันในการจัดชวงคะแนนเฉลีย่จึงสามารถจัดระดับคะแนน และ

แปลความหมายไดดังนี้ 
คะแนนชวงระดับตํ่า     หมายถึง  เกษตรกรมีความรูความเขาใจในระดับนอย 
คะแนนชวงระดับกลาง  หมายถึง เกษตรกรมีความรูความเขาใจในระดับปานกลาง  

คะแนนชวงระดับสูง      หมายถึง  เกษตรกรมีความรูความเขาใจในระดับมาก 
 

3. ขอมูลดานการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกของเกษตรกร เปรียบเทียบจากคะแนนจาก

การตอบแบบสอบถาม ซึ่งลักษณะคําถามเปนแบบปลายปด (Close - ended Question)  

โดยแบงตามระดับการปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรเปน 4 ระดับ ดังน้ี 

 ปฏิบัติมาก      มีคาเทากับ    3   คะแนน  

 ปฏิบัติปานกลาง  มีคาเทากับ    2   คะแนน  

 ปฏิบัตินอย  มีคาเทากับ    1   คะแนน  

ไมปฏิบัติ  มีคาเทากับ    0   คะแนน 

วิธีการวิเคราะหการปฏิบัติในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร ซึ่งในแบบสอบถามใช

คําถามทั้งหมด  15 ขอ และเปนคําถามแบบเลือกตอบ  4 ขอ เปนการใหคะแนนการปฏิบัติโดยผู วิจัย 

แบงชวงคะแนนออกเปน 4 ชวงคะแนน  
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ระดับการปฏิบัติมาก  =  3  คะแนน   

ระดับการปฏิบัติปานกลาง  =  2   คะแนน   

ระดับการปฏิบัตินอย  =  1  คะแนน  

ระดับการไมปฏิบัติ  =  0  คะแนน  

ผูวิจัยนํามาจัดกลุมโดยมีอันตรภาคชั้น  

อันตรภาคชั้น (Class Interval)   =  พิสัย (Range)  

จํานวนชัน้  

=    คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ  

            จํานวนชั้น   

แทนคา     =  3 - 0  

        4 

=    0.75 

         

ดังนั้น ในการจัดชวงคะแนนเฉลี่ยจึงสามารถจัดลําดับคะแนน และแปลความระดับการ

ปฏิบัติไดดังน้ี  

            ระดับคะแนน         ระดับการปฏิบัติ  

คะแนนเฉลีย่  2.28 - 3.03 หมายถึง  มาก  

คะแนนเฉลีย่  1.52 - 2.27 หมายถึง  ปานกลาง  

คะแนนเฉลีย่   0.76 - 1.51 หมายถึง  นอย  

คะแนนเฉลีย่   0      - 0.75        หมายถึง  ไมปฏิบัติ  

 

และระดับของการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง ซึ่งแบงเปน 3 ระดับ ดังน้ี 

 การใชเทคโนโลยีระดับสูง   มีคาเทากับ 3 คะแนน 

การใชเทคโนโลยีระดับกลาง  มีคาเทากับ 2 คะแนน  

การใชเทคโนโลยีระดับตํ่า  มีคาเทากับ 1 คะแนน  

 

โดยแบงตาม รูปแบบการเลี้ยงไก พื้นเมือง  พันธุไกพื้นเมือง การใหอาหาร โรงเรือน โรค

และการปองกัน ดังน้ี 
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รูปแบบการเลี้ยงไกพื้นเมือง     

การใชเทคโนโลยีระดับสูง  เลี้ยงไกแบบมีโรงเรือนถาวร 

การใชเทคโนโลยีระดับกลาง  เลี้ยงแบบมีการขังกรง เลาไก และสุมไก 

การใชเทคโนโลยีระดับตํ่า  เลี้ยงแบบปลอยหากินเองตามธรรมชาติ 

 

การปรับปรุงพันธุไกพื้นเมือง 

การใชเทคโนโลยีระดับสูง  มีการบันทึกประวัติพอพันธุแมพันธุและมีกรงอนุบาล 

ลูกไก 

การใชเทคโนโลยีระดับกลาง  มีการคัดเลือกพอพันธุแมพันธุหรือมีการนําสายพันธุ 

จากแหลงอ่ืนมาผสม  

การใชเทคโนโลยีระดับตํ่า  ปลอยใหผสมพันธุเอง   

 

การใหอาหาร 

การใชเทคโนโลยีระดับสูง  มีการใหอาหารเสริม วิตามินและมีการแยกรางน้ํา ราง 

อาหารเปนสดัสวน 

การใชเทคโนโลยีระดับกลาง  มีการใหอาหารเชา เย็น อยางสม่ําเสมอ 

การใชเทคโนโลยีระดับตํ่า  หากินเองตามธรรมชาติหรือ กินน้ําและเศษอาหารตาม 

ใตถุนบาน 

 

โรงเรือน 

การใชเทคโนโลยีระดับสูง  มโีรงเรือนถาวร กรง เลาไก สุมไก แยกพอพันธุแมพันธุ 

การใชเทคโนโลยีระดับกลาง  มีกรง เลาไกแบบถาวรและไมถาวร  มีสุมไก 

การใชเทคโนโลยีระดับตํ่า  ไมมีโรงเรือนที่เพาะพันธุและที่อนุบาลลูกไก 

  

โรคและการปองกัน 

การใชเทคโนโลยีระดับสูง  มีการทําวัคซีนตามโปรแกรมและมีการจดบันทึกการทํา

วัคซีน 

การใชเทคโนโลยีระดับกลาง  มีการทําวัคซีนเฉพาะบางโรค 

การใชเทคโนโลยีระดับตํ่า  ไมมีการทําวัคซีน ใชสมนุไพรในการรักษาโรค 
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ตาราง 8 การใหคะแนนของแตละระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง 

ขอคําถาม การใชเทคโนโลยี 

ระดับตํ่า (1 คะแนน) 

การใชเทคโนโลยี 

ระดับกลาง (2 คะแนน) 

การใชเทคโนโลยี 

ระดับสูง (3 คะแนน) 

รูปแบบการ

เลี้ยงไกพื้นเมือง 

เลี้ยงแบบปลอยหากินเอง

ตามธรรมชาติ 

เลี้ยงแบบมีการขังกรง  

เลาไกและสุมไก 

เลี้ยงไกแบบมีโรงเรือน

ถาวร 

พันธุไกพื้นเมือง 

 

ปลอยใหผสมพันธุเอง 

 

มีการคัดเลือกพอพันธุแม

พันธุหรือมีการนําสาย 

พันธุจากแหลงอ่ืนมาผสม 

มีการบันทึกประวัติพอ

พันธุแมพันธุและมีกรง

อนุบาลลูกไก 

การใหอาหาร 

 

หากินเองตามธรรมชาติ

หรือ กินนํ้าและเศษ

อาหารตามใตถุนบาน 

มีการใหอาหารเชา เย็น 

อยางสม่ําเสมอ 

 

มีการใหอาหารเสริม 
วิตามินและมีการแยก ราง

นํ้า รางอาหารเปนสัดสวน 

โรงเรือน 

 

ไมมีโรงเรือนที่เพาะพันธุ

และที่อนุบาลลูกไก 

 

มีกรง เลาไกแบบถาวร

และไมถาวร  มีสุมไก 

มโีรงเรือนถาวร มกีรง 

เลาไก สุมไก แยกพอพันธุ

แมพันธุ 

โรคและการ

ปองกัน 

 

ไมมีการทําวัคซีน ใช

สมนุไพรในการรักษาโรค 

 

มีการทําวัคซีนเฉพาะบาง

โรค 

มีการทําวัคซีนตาม

โปรแกรมและมกีารจด

บันทึกการทําวัคซีน 

  

วิธกีารวิเคราะห คะแนนการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง เกษตรกรสามารถ

เลือกตอบตามระดับการปฏิบัติของเกษตรกรเพียง 1 ระดับการปฏิบัติ โดยขอถามทั้งหมดมี 15 ขอ 

จากนั้นนําคะแนนที่ไดจากขอคําถามระดับการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมือง มาคูณกับ

คะแนนระดับการปฏิบัติโดยเลือกตามขอคําถามทีละรายขอ แลวรวมเปนคะแนนการใชเทคโนโลยี

ในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร  

การแปลงคะแนนขางตนน้ี  ผูวิจัยนํามาจัดกลุมโดยมีการหาอันตรภาคชั้น   

จากสูตร อันตรภาคชั้น (Class Interval)  =         พิสัย (Range)     
                                          

       จํานวนชั้น 

      =      คะแนนสงูสดุ - คะแนนตํ่าสดุ 
                              

            3  
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ซึ่งคะแนนสูงสุดและตํ่าสุดจะไดจากขอมูลที่เก็บไดจากแบบสอบถาม  และมจํีานวนชัน้  

เทากับ 3 ตามระดับการใชเทคโนโลยี  ดังน้ันจึงสามารถจัดระดับคะแนน  และแปลความหมาย จาก

การปฏิบัติของเกษตรกรซึ่งแบงไดเปน 3 ระดับ 

คะแนนชวงระดับตํ่า        หมายถึง  เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีระดับตํ่า    

คะแนนชวงระดับกลาง    หมายถึง  เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีระดับกลาง  

คะแนนชวงระดับสูง        หมายถึง  เกษตรกรมีการใชเทคโนโลยีระดับสูง   

 

ตาราง 9 การวิเคราะหคะแนนการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

 

 

 

ขอคําถาม 

 ระดับ 

   เทค 

 โนโลย ี

ปฏิบัติ 

มาก 

ปฏิบัติ 

ปาน 

กลาง 

ปฏิบัติ 

นอย 

 ไม 

ปฏิบัติ 

 ผล 

  คะ 

แนน 

X คูณ 3 2 1     0 

ดานรูปแบบการเลี้ยงไก 

1. เลี้ยงแบบปลอยหากินเองตามธรรมชาติ       1 3 2 1 0  

2. เลี้ยงแบบมีการขังกรง  เลาไก  และสุมไก  2 6 4 2 0  

3. เลี้ยงไกแบบมีโรงเรือนถาวร  3 9 6 3 0  

ดานพันธุไกพื้นเมือง 

4. ปลอยใหผสมพันธุเอง     1 3 2 1 0  

5. มีการคัดเลือกพอพันธุแมพันธุหรือ 

    มีการนําสายพันธุจากแหลงอ่ืนมาผสม 

2 6 4 2 0  

6. มีการบันทึกประวัติพอพันธุแมพันธุ   

    และมีกรงอนุบาลลูกไก  

3 9 6 3 0  

ดานการใหอาหาร 

7. หากินเองตามธรรมชาติหรือ  

    กินนํ้าและเศษอาหารตามใตถุนบาน   

1 3 2 1 0  

8. มีการใหอาหารเชา เย็น อยางสม่ําเสมอ  2 6 4 2 0  

9. มีการใหอาหารเสริม  วิตามินและ 

    มีการแยกรางนํ้า รางอาหารเปนสัดสวน     

3 9 6 3 0  
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ตาราง 9 การวิเคราะหคะแนนการใชเทคโนโลยีในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกร 

 

4. การหาความสัมพันธของตัวแปรดานลักษณะปจจัย พื้นฐานดานบุคคล เศรษฐกิจ และ

สังคม และความรูความเขาใจในการเลี้ยงไกพื้นเมืองของเกษตรกรกับระดับการใชเทคโนโลยีใน

การเลี้ยงไกพื้นเมืองโดยเลือกใชสถิติวิเคราะหการทดสอบไคสแควร (Chi - square Test)  

 

 

 

 

ขอคําถาม 

  ระดับ 

   เทค 

 โนโลย ี

ปฏิบัติ 

   มาก 

ปฏิบัติ 

ปาน 

กลาง 

ปฏิบัติ 

นอย 

 ไม 

ปฏิบัติ 

 ผล 

  คะ 

แนน 

 X คูณ 3 2 1     0 

ดานโรงเรือน 

10. ไมมีโรงเรือนที่เพาะพันธุ 

       และที่อนุบาลลูกไกที่แยกเปนสัดสวน 

1 3 2 1 0  

11. มีกรง  เลาไก แบบถาวรและไมถาวร   2 6 4 2 0  

12. มีโรงเรือนถาวร มีกรง เลาไก แยกพอ 

      พันธแมพันธุ  

3 9 6 3 0  

ดานโรคและการปองกัน 

13. มีการใชสมุนไพรทํายารักษาโรค   

      ไมมีการทําวัคซีน   

1 3 2 1 0  

14. มีการทําวัคซีนเฉพาะบางโรค 2 6 4 2 0  

15. มีการทําวัคซีนตามโปรแกรม 

      และมีการจดบันทึกการทําวัคซีน 

3 9 6 3 0  

 รวม 


