
 

บทท่ี 3 

วิธีการวิจัย 

 

ขอมูล (ประเภทของขอมูล และกลุมตัวอยางท่ีใหขอมูล) 

 ในการศึกษาวิจัยในเร่ือง การผลิตหนูขาวเพ่ือการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ไดเลือก

ศึกษาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลท่ีใชในการศึกษาจําแนกแหลงท่ีมาของขอมูล

ไดดังนี้ 

 1. ขอมูลเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลท่ีมีการศึกษา รวบรวม คนควา รวมถึง

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

 ขอมูลทางดานวิชาการ ไดแก งานท่ีเกี่ยวของกับการผลิตหนูขาวจากบทความ งานวิชาการ ส่ิง

ตีพิมพ และส่ือออนไลนตางๆ ท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการผลิตหนูขาวเพื่อการคา 

 2. ขอมูลภาคสนามการวิจัยในคร้ังนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดเก็บขอมูลโดยการ

สัมภาษณแบบเจาะลึกและการสังเกต เพ่ือศึกษาถึงวิธีการเล้ียงหนูขาว ความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรค 

ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆของเกษตรกรผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหมจํานวน  4รายได

แก 

 

 



 

ตารางที่ 1ผูใหสัมภาษณ ไดแก ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดชียงใหม 

ลําดับ ชื่อผูใหสัมภาษณ อายุ ที่อยู การศึกษา ตําแหนง/อาชพี สัมภาษณ 

1. นายวรุณ ใจเขื่อนแกว 29 10/5 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50200 

ป ริ ญญ า ต รี ส า ข า อ อ ก แ บ
ผลิตภัณฑ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัด
เชียงใหม 

คาขาย กันยายน 2553 
มกราคม 2554 
กรกฎาคม 2554 

2. นายครรชิต ดสีมศักดิ ์
 

29 15-17 ถนนศิริมังคลาจารย 
ตํ าบล สุ เทพ  อํ า เภอ เ มือง 
จังหวัดเชียงใหม 50200 

ปริญญาตรี  สาขาวิศวกรรม

สิ่งแวดลอม  

ปริญญาโท  สาขาวิศวกรรม

โยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คาขาย กันยายน 2553 
มกราคม 2554 
กรกฎาคม 2554 

3. นายดนุพล คุณยศยิ่ง  
 

40 113 หมู 5 ตําบลสันปูเลย  
อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัด
เชียงใหม  

ปริญญาตรี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา  วิทยาเขตภาค

พายัพ 

คาขายและรับจาง กันยายน 2553 
มกราคม 2554 
กรกฎาคม 2554 

4. นายณัฐพร นําเจริญ  
 

30 82/10 หมู 1 ตําบลชางเผือก  
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีภูมิ

ทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ 

พนักงานบัญชีฟารมไข
ไก บุษกร ฟารม 

กันยายน 2553 
มกราคม 2554 
กรกฎาคม 2554 
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เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัยเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บ

รวบรวมขอมูลดังตอไปนี้ 

1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 

2. เคร่ืองบันทึกเสียง เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคล่ือนของบทสัมภาษณ 

3. กลองถายรูป 

การเก็บขอมูล 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูศึกษาไดลงพื้นท่ีคร้ังแรกในเดือนกรกฎาคม 2553 และเร่ิมเก็บขอมูล

ภาคสนามในเดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2554 

 ในคร้ังแรกของการลงพ้ืนท่ี ผูวิจัยไดไปพบคุณณัฐพร ใกลชิดเจาหนาท่ีสวนสัตวเชียงใหมและ

ผูเล้ียงสัตวเล้ือยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อสอบถามถึงขอมูลและจํานวนผูผลิตหนูขาวเพื่อ

การคา เนื่องจากคุณณัฐพรเปนกลุมผูเล้ียงสัตวท่ีตองติดตอซ้ือขายหนูขาวกับผูผลิตหนูขาวอยูตลอด จึง

ไดทราบวา ในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนผูผลิตหนูขาวเพ่ือการคาท้ังหมด 4 ราย จากนั้นคุณณัฐพรก็ได

พาไปสํารวจพื้นท่ี ของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา วาอยูบริเวณใดบางในจังหวัดเชียงใหม และคุณณัฐพรก็

ไดแนะนําใหผูวิจัยไดทําความรูจักกับผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย สําหรับการลงพื้นท่ีในคร้ังแรก

นั้น ผูวิจัยไดเขาไปแนะนําตัวกับผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา และสอบถามขอมูลเบ้ืองตน  หลังจากนั้น

ผูวิจัยก็ไดลงพ้ืนท่ีและพูดคุยกับผูเผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 รายอีกเปนระยะๆอยางตอเนื่อง เพื่อ

สอบถามถึงขอมูลอยางเจาะลึกมากยิ่งข้ึน 
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การแปรผลขอมูล 

 จากแบบสัมภาษณ การแปรผลขอมูลในตอนท่ี 3 ความพึงพอใจของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหมซ่ึงสามารถแบงความพึงพอใจและการแปรผลไดเปน 5 ดานไดดังไปน้ี 
 1) ความพึงพอใจตอลักษณะและวิธีการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 
  ความพึงพอใจมาก หมายถึง วิธีการผลิตมีความยุงยากนอย ตนทุนต่ํา และใหผลผลิต
สูง 
  ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง วิธีการผลิตมีความยุงยากพอสมควร ตนทุนคอนขาง
สูง และใหผลผลิตปานกลาง 
  ความพึงพอใจนอย หมายถึง วิธีการผลิตมีความยุงยาก ตนทุนสูง และใหผลผลิตตํ่า 
 2) ความพึงพอใจตอลักษณะของสินคา(หนูขาว)ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจัดจําหนาย 
  ความพึงพอใจมาก หมายถึง หนูขาวท่ีผลิตไดมีคุณภาพที่ดี เปนท่ียอมรับของตลาด
ผูบริโภคมาก 
  ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง หนูขาวท่ีผลิตไดมีคุณภาพปานกลาง เปนท่ียอมรับ
ของตลาดผูบริโภคปานกลาง 
  ความพึงพอใจนอย หมายถึง หนูขาวท่ีผลิตไดมีคุณภาพตํ่า ไมเปนท่ียอมรับของตลาด
ผูบริโภค 
 3) ความพึงพอใจตอราคาของสินคา(หนูขาว)ท่ีผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจัดจําหนาย 
  ความพึงพอใจมาก หมายถึง หนูขาวท่ีผลิตไดมีราคาสูง 
  ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง หนูขาวท่ีผลิตไดมีราคาปานกลาง 
  ความพึงพอใจนอย หมายถึง หนูขาวท่ีผลิตไดมีราคาตํ่า 
 4) ความพึงพอใจตอรายไดจากการจัดจําหนายสินคา(หนูขาว)ของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา 

  ความพึงพอใจมาก หมายถึง เปนอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดดี สามารถเล้ียงดู
ครอบครัว และนําไปตอยอดทําธุรกิจอ่ืนได 
  ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง หมายถึง เปนอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดพอสมควร  
  ความพึงพอใจนอย หมายถึง หมายถึง เปนอาชีพท่ีสามารถสรางรายไดนอย ไม
สามารถเล้ียงดูครอบครัว และนําไปตอยอดทําธุรกิจอ่ืนได 
 



42 
 

 4) ความพึงพอใจตอความตองการสินคา(หนูขาว)ของตลาดผูบริโภค 

  ความพึงพอใจมาก หมายถึงตลาดผูบริโภคมีความตองการสูงและสม่ําเสมอ 
  ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง ตลาดผูบริโภคมีความตองการปานกลาง  
  ความพึงพอใจนอย หมายถึง หมายถึง ตลาดผูบริโภคมีความตองการต่ําและไม
สมํ่าเสมอ 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยในคร้ังนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เนื่องจากการวิจัยในคร้ัง

นี้มีประชากรที่ใชในการวิจัยนอย จึงตองทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงลึก ผูศึกษาไดประมวลขอมูลจาก

เอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต และไดวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยแบงออกเปน 4 

ประเด็นเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกดังตอไปนี้ 

 1. การวิเคราะหเก่ียวกับสภาพพื้นฐานท่ัวไปทางเศรษฐกิจ สังคมของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา

ในจังหวัดเชียงใหม 

 เปนการวิเคราะหลักษณะพ้ืนฐานท่ัวไปทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผูผลิตหนูขาว

เพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหเห็นถึงสภาพพ้ืนฐานของผูผลิต ความเปล่ียนแปลง และความ

เคล่ือนไหวตางๆทางสังคมท่ีทําใหเกิดการผลิตหนูขาวเพื่อการคาข้ึน 

 2. การวิเคราะหเก่ียวกับสภาพการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน

จังหวัดเชียงใหม 

 เปนการวิเคราะหถึงสภาพการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย เพื่อใหเห็นถึง

การเพาะขยายพันธุ วิธีการเล้ียง ลักษณะสินคา  การเก็บผลผลิต ราคาสินคา รายไดท่ีเกิดจากการผลิตหนู

ขาว และความตองการสินคาของตลาดผูบริโภค เพ่ือท่ีจะประเมินวาการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาว

เพื่อการคาท้ัง 4 ราย เปนการผลิตเพื่อการคาหรือไม 
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 3. การวิเคราะหเก่ียวกับความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อ

การคาในจังหวัดเชียงใหม 

 เปนการวิเคราะหถึงความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย 

เพื่อใหเห็นถึงความพึงพอใจความพึงพอใจตอลักษณะ และวิธีการผลิตหนูขาวความพึงพอใจตอลักษณะ

สินคา ความพึงพอใจตอราคาสินคา ความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายสินคา และความพึงพอใจ

ตอความตองการสินคาของตลาดผูบริโภค 

 4. การวิเคราะหเก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของ

เกษตรกรผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม 

 เปนการวิเคราะหถึงปญหา อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะในการการผลิตหนูขาวของผูผลิต

หนูขาวเพื่อการคาท้ัง 4 ราย 

การนําเสนอขอมูล 

 การคนควาแบบอิสระเลมนี้แบงเนื้อหาออกเปน 5 บท 

  บทท่ี 1 บทนํา 

  บทท่ี 2 เอกสารและงานวิจยัท่ีเกีย่วของ 

  บทท่ี 3 วิธีการวิจยั 

  บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 

  บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 


