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บทที ่3 
 

        ระเบียบวธิีวจิัย 
 

ในบทน้ีจะอธิบายถึงขอบเขตการศึกษา ขอบเขตประชากร การเก็บรวบรวมข้อมูล กรอบ
แนวคิด วธีิการวเิคราะห์ขอ้มูลและแบบจ าลองท่ีใชใ้นการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

 
3.1 ขอบเขตการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาถึงกระบวนการผลิตและเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกร 
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี และปัญหาอุปสรรคของเกษตรกรในอ าเภอเชียงดาวและอ าเภอ
ฝาง ท่ีเขา้ร่วมโครงการศึกษาเทคโนโลยกีารผลิตยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยางพาราใหม่  

 3.1.1 ขอบเขตของประชากร และการเกบ็ข้อมูล 

  การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

ในการศึกษาคร้ังน้ีกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา เป็นการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง 
(purposive sampling)โดยคดัเลือกเฉพาะเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการการศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
ยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยางใหม่ได้แก่ อ.เชียงดาว และ อ.ฝาง จ านวนเกษตรกรผูป้ลูก
ยางพาราทั้งส้ิน 106  คน 
  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ขอ้มูลปฐมภูมิ (primary data)ไดจ้ากการใชแ้บบสอบถาม (questionnaire)   มีลกัษณะค าถาม
เป็นแบบปลายปิด (close-ended question) และปลายเปิด (open-ended question)  ในการสัมภาษณ์
เกษตรกร จ านวน 106 ราย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4  ตอนดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคลทางสังคมและสภาพเศรษฐกิจ ของ
เกษตรกร ซ่ึงเป็นข้อมูลเก่ียวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการท าสวนยาง แหล่ง
เงินทุน การรวมกลุ่มสมาชิก รายไดข้องครอบครัวจ านวนแรงงาน ลกัษณะการจา้ง สภาพการถือครอง 
เน้ือท่ีปลูกยางทั้งหมด ซ่ึงมีลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด ค าถามเป็นแบบเลือกตอบ จ านวนค าถาม
ทั้งหมด  9 ขอ้ 
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ตอนท่ี 2  เป็นค าถามเก่ียวกบัขอ้มูลการปลูกยางพาราของเกษตรกรซ่ึงเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั การ
เลือกพนัธ์ุยางพารา การเตรียมพื้นท่ีปลูก การจดัการระหว่างแถว ดา้นการใส่ปุ๋ย การตดัแต่งก่ิง การ
จดัการสวนยางในช่วงแล้ง ดา้นการป้องกนัก าจดัโรค ศตัรูยาง และวชัพืชและด้านการกรีดลกัษณะ
ค าถามเป็นแบบปลายปิด และปลายเปิดค าถามเป็นแบบเลือกตอบ จ านวน 32 ขอ้ 

ตอนท่ี 3  เป็นค าถามเก่ียวกบั การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรมีจ านวน 
18 ขอ้ ลกัษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด และลกัษณะขอ้ความท่ีทั้งท่ีเป็นประเภทเห็นดว้ยคลอ้ยตาม 
(favorable statement) ขอ้ความประเภทไม่เห็นด้วยคล้อยตาม (unfavorable statement) โดยให้แสดง
ความคิดเห็นวา่แต่ประเด็นเกษตรกรเห็นดว้ยเพียงใดตามมาตรวดั 5 ระดบัของ likert scale  (1932: 1-
55 อา้งใน ปัญญเดช และสุธาสินี,2551) 

ตอนท่ี 4เป็นค าถามเก่ียวกบัเก่ียวกบั ปัจจยัอ่ืนๆไดแ้ก่  ปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะของ
เกษตรกรในการน าเทคโนโลยีการปลูกยางพาราไปปฏิบัติ จ  านวน 4  ข้อ โดยแบ่งการสัมภาษณ์
ออกเป็น 4 หวัขอ้ไดแ้ก่ การรับทราบขอ้มูลการปลูกยางพารา  ปัญหาอุปสรรคในการท าสวนยางพารา 
ความคาดหวงัและความตอ้งการให้เจา้หน้าท่ีช่วยเหลือในการปลูกยางพารา  และขอ้เสนอแนะของ
เกษตรกรต่อการปลูกยางพารา 

ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี การปลูกยางพาราของเกษตรกร ในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเชียงดาว และอ าเภอฝางของเกษตรกรท่ีเขา้ร่วมโครงการการศึกษาเทคโนโลยีการผลิต
ยางพาราของเกษตรกรในพื้นท่ีปลูกยางใหม่  เพื่อศึกษาถึงกระบวนการยอมรับเทคโนโลยีการปลูก
ยางพาราของกลุ่มตวัอย่าง โดยใช้การวดัทศันคติตามวิธีการของ likert scale รวมถึง ปัจจยัท่ีมีผลต่อ
การยอมรับเทคโนโลยีการปลูกยางพาราของเกษตรกรศึกษาโดยใชแ้บบจ าลองโทบิทซ่ึงไดแ้ก่ปัจจยั
ดงัน้ี ปัจจยัภายใน (ลกัษณะประชากร เศรษฐกิจและสังคม) และปัจจยัภายนอก(พื้นท่ีปลูก การไดรั้บ
การอบรม) และปัญหาอุปสรรคในการปลูกยางพารา 
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3.2 กรอบแนวคิดของการศึกษา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร 

  
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามตวัอยา่งเกษตรกรในอ าเภอเชียงดาวและอ าเภอ
ฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ น ามาประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติดงัน้ี 

1) เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดว้ยค่า
ร้อยละ(percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด 
(maximum) ค่าต ่าสุด (minimum) เพื่อใช้วิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเป็นคุณลกัษณะพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่าง

การยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร 

เทคโนโลยกีารปลูกยางพารา 

- ดา้นการเลือกพนัธ์ุยาง 

- ดา้นการบ ารุงรักษา 

-ดา้นการป้องกนัก าจดั  

-ดา้นการกรีด  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยทีม่ีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยี ปัญหาอุปสรรค 

likertscaledescriptive 

Tobit Model descriptive 

ปัจจยัภายใน 

- ลกัษณะประชากร (เพศ  

อาย ุการศึกษา) 

-เศรษฐกิจ สงัคม ( รายได ้

แรงงาน ประสบการณ์  ) 

 

 

 
 

ปัจจยัภายนอก 

- พ้ืนท่ีปลูก 

- การไดรั้บการอบรม 

 

 

 

 

 
 

การยอมรับเทคโนโลย ีและลกัษณะการ

ผลิตยางพาราของเกษตรกร 
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เพื่ออธิบายลกัษณะทัว่ไปของขอ้มูล แสดงเป็นตารางการอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ และลกัษณะ
และใชม้าตรวดัของ likert scale โดยแต่ละค าถามจะมีใหเ้ลือก 5 ระดบัความส าคญั ไดแ้ก่  

ระดบัความส าคญั    ระดบัคะแนน 
มากท่ีสุด     5  
มาก      4  
ปานกลาง     3  
นอ้ย      2  
นอ้ยท่ีสุด     1  

การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อท าการวเิคราะห์ผลแบ่งออกเป็น 5 ระดบัจากช่วงค่าเฉล่ียดงัน้ี 
คะแนนระหวา่ง  4.21 – 5.00 หมายความวา่ ปฏิบติัมากท่ีสุด 
คะแนนระหวา่ง  3.41 – 4.20 หมายความวา่ ปฏิบติัมาก 
คะแนนระหวา่ง  2.61 – 3.40 หมายความวา่ ปฏิบติั 

  คะแนนระหวา่ง  1.81 – 2.60 หมายความวา่ ปฏิบติันอ้ย 
คะแนนระหวา่ง  1.00 – 1.80 หมายความวา่ ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
 

 2) เพื่อตอบวตัถุประสงค์ข้อ 2 มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยใช้วิธีเชิงปริมาณ ในการศึกษา
ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรตามและตวัแปรอิสระ และปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยีการ
ปลูกยางพาราของเกษตรกร ดว้ยแบบจ าลองท่ีมีตวัแปรตามมีค่าแบบต่อเน่ืองโดยใชแ้บบจ าลองโทบิท 
(tobit model) โดยเทคนิคการวิเคราะห์การประมาณค่าสูงสุด (maximum likelihood estimate: MLE)
โดยใช้แบบจ าลองโทบิตแบบตดัปลาย 2 ก าหนดให้ปิดปลายล่างเท่ากบั 18 คะแนนและปลายบน
เท่ากบั 100 คะแนน สามารถเขียนในรูปสมการทัว่ไปไดใ้นสมการท่ี 1 ดงัน้ี 

y*
i =X'iβ+µi , µi~N(0, σ2)      (1) 

โดยท่ี y = y* ถา้ y* >0 

 y = 0 ถา้ y*≤0  

แบบจ าลองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยกีารปลูกยางพาราของเกษตรกร 

y*i = β0+ β1(MALE) + β2(AGE)+ β3(EDU)+ β4(INC2) )+ β5(INC3) + β6(EXP) + β7(LAB) +  

      β8(TR) + β9(AREA) +µi 



 

18 
 

ก าหนดให ้Y หมายถึง ตวัแปรตาม (dependent  variable)ซ่ึงหมายถึงคะแนนจากการปฏิบติั

ตามเทคโนโลยใีนการปลูกยางพาราของเกษตรกรตวัอยา่ง 

ตวัแปรอิสระ (independent variable) ท่ีคาดวา่จะมีผลต่อการยอมรับเทคโนโลยขีองเกษตรกร

ตวัอยา่ง 

MALE  คือเพศ 

ถา้ MALE = 1 คือ เพศชาย 
MALE = 0 คือ เพศหญิง             

AGE คืออายขุองกลุ่มตวัอยา่ง (ปี)  
EDU คือ ระดบัการศึกษา 

   ถา้ EDU = 1 เม่ือเรียนชั้นมธัยมข้ึนไป 
    EDU = 0 เม่ือไม่ใช่ 

INC2 คือรายไดข้องเกษตรกร (บาท/ปี)  
ถา้ INC2 = 1 เม่ือมีรายได ้50,001 – 100,000 บาท/ปี 

   ถา้  INC2 = 0 เม่ือไม่ใช่ 

INC3  คือรายไดข้องเกษตรกร (บาท/ปี) 
   ถา้ INC3 = 1  เม่ือมีรายไดต้ั้งแต่100,001 ข้ึนไป 
    INC3 = 0  เม่ือไม่ใช่ 

EXP  คือประสบการณ์ในการปลูกยางพารา  

   ถา้ EXP = 1 เม่ือมีประสบการณ์ในการปลูกยางพาราตั้งแต่ 5 ปีข้ึนไป 
    EXP = 0 เม่ือไม่ใช่ 

LAB  คือ จ านวนแรงงานปลูกยางพารา (คน) 

TR  คือการไดรั้บการอบรมการปลูกยางพาราของเกษตรกร (คน) 
   ถา้ TR = 1  เม่ือไดเ้ขา้รับการอบรม  
    TR = 0 เม่ือไม่ไดเ้ขา้รับการอบรม 

AREA คือพื้นท่ีในการปลูกยางพาราของเกษตรกร (ไร่) 
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การก าหนดช่วงของคะแนนเพื่อท าการวเิคราะห์แบ่งเป็น 5 ระดบัจากช่วงคะแนนเฉล่ียดงัน้ี 

อนัตรภาคชั้น   =        พิสัย 
                                           จ  านวนชั้น 

  
           =     คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
                                                          จ  านวนชั้น 

 อนัตรภาคชั้น  =       100 - 18        =  16.40                             
                             5 
การแปลความหมายของการวดัทศันคติในแต่ละระดบัคะแนน เป็นดงัน้ี 

  คะแนนระหวา่ง  18 – 34.4 หมายความวา่ ปฏิบติันอ้ยท่ีสุด 
  คะแนนระหวา่ง  34.5 – 50.9 หมายความวา่ ปฏิบติันอ้ย 
  คะแนนระหวา่ง  51 – 67.40 หมายความวา่ ปฏิบติั 
  คะแนนระหวา่ง  67.5 – 83.9 หมายความวา่ ปฏิบติัมาก 
  คะแนนระหวา่ง  84 – 100 หมายความวา่ ปฏิบติัมากท่ีสุด 
 

3) เพื่อตอบวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 เพื่อใช้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและอุปสรรคในการปลูก

ยางพาราโดยใชส้ถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) ประกอบดว้ยค่าร้อยละ(percentage) ค่าเฉล่ีย 

(mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าสูงสุด (maximum) ค่าต ่าสุด (minimum) 

 

 

 

 

 

 

  


