
บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การวิจัยเร่ือง สถานภาพการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม 
มีวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

จากการใหขอมูลของผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด พบวาจังหวัดเชียงใหม
มีจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับบริษัทมากท่ีสุด ถาเทียบกับจังหวัดอ่ืนใน
ภาคเหนือตอนบน โดยมีจํานวนฟารมท้ังหมด 77 ฟารม ผูวิจัยจึงทําการเก็บขอมูลท้ังหมดทุกฟารม 
ไดแก ฟารมท่ีอยูในอําเภอไชยปราการ อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอพราว อําเภอแมริม อําเภอสันกําแพง 
อําเภอสันทราย และก่ิงอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม แตท้ังนี้มีเกษตรกรท่ีเลิกเล้ียงโคขุน แลวหัน
ไปเล้ียงโคพอแมพันธุบางบางราย หรือเลิกเล้ียงแลวไปประกอบอาชีพอ่ืนแทนบางราย ผูวิจัยจึงเก็บ
ขอมูลไดจริง 68 ฟารม ดังตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 อําเภอ/ กิ่งอําเภอ และจํานวนฟารมท่ีศึกษา 

อําเภอ/ ก่ิงอําเภอ จํานวนฟารมท่ีทําพันธะสัญญากับบริษัทท่ีศึกษา 

อําเภอไชยปราการ 1 

อําเภอดอยสะเก็ด 2 

อําเภอพราว 2 

อําเภอแมริม 23 

อําเภอสันกําแพง 4 

อําเภอสันทราย 25 

กิ่งอําเภอแมออน 11 

รวม 68 
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2. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
2.1 เคร่ืองมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสัมภาษณ เร่ืองการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะ
สัญญาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ซ่ึงแบงออกเปน 5 สวน คือ 
สวนท่ี 1 สภาพการเล้ียงโคขุน ไดแก ขอมูลดานแหลงท่ีมาของโค พันธุโคท่ีนํามาขุน 

โรงเรือน แหลงอาหาร แหลงน้ํา วัคซีน ยารักษาโรค และการกําจัดมูลภายใน
ฟารม 

สวนท่ี 2 ตนทุนผันแปรจากการเล้ียงโคขุนชุดลาสุด ไดแก ตนทุนคาพันธุโค คาอาหาร คา
วัคซีน คายารักษาโรค คาน้ํา คาไฟฟา คาน้ํามันเช้ือเพลิง และคาแรงงาน 

สวนท่ี 3 ผลตอบแทนจากการขายโคขุนชุดลาสุด ไดแก ผลตอบแทนจากการสงโคขุน
ขายใหแกบริษัท รวมถึงผลผลิตพลอยได คือ มูลโค 

สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะในการเล้ียงโคขุนของเกษตรกร 
สวนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะของผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด 

 
2.2 การทดสอบแบบสัมภาษณ 

การทดสอบแบบสัมภาษณของการวิจัยคร้ังนี้ทดสอบโดยการทดสอบความ
เท่ียงตรง (Validity) โดยการนําแบบสัมภาษณท่ีสรางเสร็จไปสัมภาษณเกษตรกรแลวปรับ
แบบสัมภาษณใหเหมาะสม 

 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ขอมูลและแหลงขอมูลท่ีใชประกอบการวิจัยในคร้ังนี้มี 2 ประเภท คือ 
3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) 

จากหนังสือ ตํารา เอกสารท่ีเกี่ยวของ และจากเว็บไซดตางๆท่ีเกี่ยวของ 
 

3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) 
จากการเก็บรวบรวมโดยตรงจากเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ 

บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด โดยนําแบบสัมภาษณท่ีปรับแลวไปสัมภาษณเกษตร
ผูเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด โดยศึกษาเชิงลึก 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูท่ีสนใจลงทุนในธุรกิจฟารมโคขุน โดยกลุม
ตัวอยางฟารมท่ีศึกษา จํานวน 68 ราย และขอมูลท่ีไดจากการปรึกษาผูจัดการ บริษัท นอรท 
เทิรนฟารม (1996) จํากัด โดยตรง 
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4. ขั้นตอนการศึกษา 
4.1 ประเด็นท่ีจะศึกษา 

4.1.1 สภาพการเล้ียงโคขุนของเกษตรกรแบบมีพันธะสัญญากับ บริษัท นอรทเทิรนฟารม 
(1996) จํากัด เกี่ยวกับแหลงท่ีมาของโค พันธุโคท่ีนํามาขุน โรงเรือน แหลงอาหาร แหลงน้ํา 
วัคซีน ยารักษาโรค และการกําจัดมูลภายในฟารม 

4.1.2 ตนทุนผันแปรจากการเล้ียงโคขุนชุดลาสุด ไดแก ตนทุนคาพันธุโค คาอาหาร คา
วัคซีน คายารักษาโรค คาน้ํา คาไฟฟา คาน้ํามันเช้ือเพลิง และคาแรงงาน 

4.1.3 ผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุนชุดลาสุดของเกษตรกร ไดแก ผลตอบแทนจาก
การสงโคขุนขายใหแกบริษัท รวมถึงผลผลิตพลอยได คือ มูลโค 

4.1.4 ปญหาและขอเสนอแนะของเกษตรกรในการเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญา 
4.1.5 การปรึกษาผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด เกี่ยวกับการเล้ียงโคขุน

แบบมีพันธะสัญญาของเกษตรกร 
 

4.2 การสํารวจจํานวนเกษตรกร 
ทําการสํารวจจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ บริษัท นอรทเทิรน

ฟารม (1996) จํากัด อยางเบ้ืองตน โดยปรึกษากับผูจัดการบริษัท 
 

4.3 การเลือกพื้นท่ีในการศึกษา 
เลือกศึกษาฟารมท่ีอยูในอําเภอไชยปราการ อําเภอดอยสะเก็ด อําเภอพราว อําเภอ 

แมริม อําเภอสันกําแพง อําเภอสันทราย และก่ิงอําเภอแมออน จังหวัดเชียงใหม จํานวนท้ังส้ิน 
68 ฟารม 

 
4.4 การสัมภาษณเกษตรกร 

นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณเกษตรผูเล้ียงโคขุนแบบมีพันธะสัญญากับ บริษัท 
นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด โดยศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับสภาพการเล้ียงโคขุน ตนทุนผัน
แปร และผลตอบแทนจากการเล้ียงโคขุน รวมถึงปญหาและขอเสนอแนะตางๆจากการเล้ียง
โคขุน 

 
4.5 การสัมภาษณผูจัดการบริษัท 

นําแบบสัมภาษณไปสัมภาษณผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด โดย
สัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะตางๆจากการเล้ียงโคขุนของเกษตรกร 
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5. การวิเคราะหขอมูล 
5.1 ขอมูลจากแบบสัมภาษณ 

วิเคราะหโดยนําขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสัมภาษณมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (เวอรช่ัน 11.5) (Statistical Package for 
the Social Science) (Version 11.5); SPSS (Version 11.5) และโปรแกรมคํานวณ Calculator 
Plus โดยวิเคราะหในรูปแบบสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ 
(Percentage) และคาเฉล่ีย (Mean) แลวนําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง หลังจากนั้นนําขอมูล
จากตารางมาแยกหมวดหมู เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยได 

 
5.2 ขอมูลจากการสัมภาษณเกษตรกรและผูจัดการ บริษัท นอรทเทิรนฟารม (1996) จํากัด 

โดยตรง 
ใชการวิเคราะหโดยตรวจสอบความถูกตองของขอมูล โดยเปรียบเทียบกับเกษตรกร

แตละราย หลังจากนั้นแยกแยะขอมูลเปนหมวดหมู เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคของ
งานวิจัย 


