
บทท่ี 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
ในการศึกษาวจิัยเร่ือง “ปจจัยที่มีผลตอการเลือกพันธุขาวเพื่อใชในการปลูกของเกษตรกร 
  
ประชากรและกลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ทําการวิจัยในพื้นที่จังหวัดแพร ประกอบดวย อําเภอเมือง อําเภอสูงเมน 
อําเภอลอง อําเภอรองกวาง อําเภอวังชิ้น อําเภอสอง อําเภอหนองมวงไข และอําเภอเดนชัย มี
ประชากรที่ใชในการวิจัย จํานวน 398 ราย กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางใชการสุมอยางงาย ทําการ
หาขนาดของกลุมตัวอยาง 

ในการศึกษาครั้งนี้ทําการสุมตัวอยางเกษตรกรที่ปลูกขาวในแตละอําเภอของจังหวัดแพร 
ตามขนาดของกลุมตัวอยางที่คํานวณได โดยใชสูตรการคํานวณขนาดของกลุม ของ  Yamane 

(ตารางที่ 2 ) 
 

สูตร         n   =    N                         n  =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                          1+Ne2                     N  =   จํานวนประชากรที่จะทําการศึกษา 
                                                          e  =   ความคลาดเคลื่อนที่กําหนดวาใหม ี

                       ระดับนยัสําคัญ ที่ 0.05 
                 n   =          66,479      
                         1+ (66,479)(0.05)2 
                    =           398  คน  
 
การหาสัดสวนของประชากร 
สูตร        n1   =      nN                      n1  =   ขนาดของกลุมตัวอยาง 
                             N1                        n   =   จํานวนตัวอยางในแตละอําเภอ 
       N  =   จํานวนตัวอยางประชากรทั้งหมด 
                                                        N1  =   จํานวนประชากรในแตละอําเภอ 
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ตารางที่ 2  ขนาดของกลุมตัวอยางเกษตรกรที่ปลูกขาวในจังหวดัแพร 
 

อําเภอ จํานวนประชากรทั้งหมด (ราย) จํานวนประชากรตัวอยาง (ราย) 
      เมือง 
     สูงเมน 
     รองกวาง 
     ลอง 
      เดนชัย 
     วังชิ้น 
     สอง 
     หนองมวงไข 

18,814 
10,310 
5,770 
8,424 
4,193 
8,356 
5,743 
3,868 

112 
62 
35 
57 
25 
50 
34 
23 

                 รวม 66,479 398 
 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ แบบสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกขาว  แบงออกเปน           

4  ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 เปนคําถามเกี่ยวกับลักษณะสวนบุคคล สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมของ

เกษตรกร ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษาขนาดพื้นที่ถือครอง ขนาดพื้นที่ปลูกขาว จํานวนแรงงาน
ภาคการเกษตรในครัวเรือน จํานวนแรงงานจางภาคเกษตร รายไดของครัวเรือน และชนิดขาวที่นิยม
บริโภค 

ตอนที่ 2 เปนคําถามเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกพันธุขาวของเกษตรกร ซ่ึงไดแกขาวพันธุ    
กข 6   กข 10  สันปาตอง 1  ขาวดอกมะลิ 105  กข 15  และพันธุอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจาก 5 พันธุ 
ดังกลาว   โดยใหคะแนนระดับการเลือกพันธุขาว  ดังนี้   

ระดับการตัดสนิใจเลือกพันธุขาว มาก ใหคะแนน                              3      คะแนน 
ระดับการตัดสนิใจเลือกพันธุขาว ปานกลาง ใหคะแนน                     2      คะแนน 
 ระดับการตัดสินใจเลือกพนัธุขาว นอย ใหคะแนน                             1      คะแนน 
และเหตุผลในการตัดสินใจเลือกพันธุขาว ซ่ึงไดแกพันธุที่ นิยมบริโภคในครัวเรือน  มีราคา

สูงในฤดูที่ผานมา  มีความตานทางโรคและแมลงที่ระบาดในพื้นที่ มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 
ดูแลรักษางาย  หาเชื้อพันธุงาย  มีอายุการเก็บเกี่ยวส้ัน และเปนพันธุดั้งเดิมที่ใชปลูกในพื้นที่ หรือ 
เหตุผลอ่ืนนอกเหนือจากเหตุผลดังกลาว  โดยใหคะแนนระดับเหตุผลการเลือกพันธุขาว ดังนี้ 
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ระดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกพันธุขาว มาก ใหคะแนน               3     คะแนน 
ระดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกพันธุขาว ปานกลาง ใหคะแนน      2     คะแนน 
ระดับเหตุผลในการตัดสินใจเลือกพันธุขาว นอย ใหคะแนน               1     คะแนน 
ตอนที่ 3  เปนคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในการปลูกขาวของเกษตรกร ซ่ึงไดแก ฤดูที่ปลูก 

ลักษณะของพื้นที่ ประเภทของดิน แหลงน้ําที่ใช ในการปลูกแตละฤดู  พันธุขาวที่ปลูกในป 2549 
และ 2550 ที่ผานมา  และ พันธุที่ ตองการปลูกใน ป 2551  แหลงเมล็ดพันธุที่ใช  การระบาดของ
โรคและแมลง  วัตถุประสงคในการปลูกขาว และชนิดพืชที่ปลูกหลังเก็บเกี่ยวขาว 

ตอนที่  4  ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปลูกขาวของเกษตรกร    
 
การทดสอบแบบสัมภาษณ 

โดยการนําแบบสัมภาษณ ที่สรางขึ้นไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา และนักวิชาการผูมี
ประสบการณของศูนยวิจัยขาวแพร เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ และความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) แลวนําแบบสัมภาษณไปทดสอบกับเกษตรกรผูปลูกขาวในจังหวัดแพร  
จํานวน 20 ราย และแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม จากนั้นนําไปสัมภาษณจริงกบักลุมตัวอยางตอไป 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาวจิัยคร้ังนี ้ไดดําเนินการ 2 ขั้นตอน ไดแก 
1.  การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการนําแบบสัมภาษณ ที่ปรับปรุง
แกไขแลว ไปสัมภาษณ เกษตรกรผูปลูกขาว ในจังหวัดแพร 

                 2. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  โดยรวบรวมขอมูลจากการรายงาน เอกสาร ส่ิงพิมพ       
ที่เกี่ยวของกับงานวิจัย ดานขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับขาว จากสํานักงานเกษตรจังหวัด สํานักงานเกษตร     
อําเภอ  และศูนยวิจัยขาวแพร  เพื่อนํามาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิจัยคร้ังนี้ 
 
การวิเคราะหขอมูล  
                ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการรวบรวมแบบสัมภาษณเกษตรกร หลังจากการตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณแลว นํามาจัดระเบียบและประมวลผล  นําขอมูลมาทําการวิเคราะห โดยใชเครื่อง
คํานวณโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ โดยใชสถิติ ดังนี้  คือ 
                1  สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) เพื่อบรรยายลักษณะพื้นฐานสวนบุคคล ของ
เกษตรกร ซ่ึงไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดพื้นที่ถือครอง ขนาดพื้นที่ปลูกขาว จํานวน
แรงงานในภาคเกษตร รายไดเฉลี่ยจากการขายขาว รายไดเสริมนอกจากการขายขาว และชนิดของ 
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ขาวที่นิยมบริโภค  โดยใชคาสถิติ รอยละ คาความถี่  คาเฉลี่ย  คาต่ําสุด คาสูงสุด  และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

2. สถิติวิเคราะห (Inferential Statistics) โดยใชคาสถิติทดสอบไคสแควร (Chi Square) เพื่อ
หาความสัมพนัธ ระหวางลักษณะพืน้ฐานสวนบุคคล สภาพของพื้นที่  ราคาขาวแตละพันธุ ชนดิพชื
ที่ปลูกหลังฤดูทํานา ตอการเลือกพันธุขาวที่ใชในการปลูก 

3. สรุปปญหา และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการปลูกขาวของเกษตรกร 
 

 สถานที่ทําการวิจัย 
 พื้นที่ปลูกขาวใน 8 อําเภอ ของจังหวดัแพร 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


