บทที่ 3
วิธีการวิจัย

ขอมูล (ประเภทของขอมูล และกลุมตัวอยางที่ใหขอมูล)
ในการศึกษาวิจัยในเรื่อง การผลิตหนูขาวเพื่อการคาของเกษตรกรในจังหวัดเชียงใหม ไดเลือก
ศึกษาผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม ขอมูลที่ใชในการศึกษาจําแนกแหลงที่มาของขอมูล
ไดดังนี้
1. ขอมูลเอกสาร เปนการรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูลที่มีการศึกษา รวบรวม คนควา รวมถึง
งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
ขอมูลทางดานวิชาการ ไดแก งานที่เกี่ยวของกับการผลิตหนูขาวจากบทความ งานวิชาการ สิ่ง
ตีพิมพ และสื่อออนไลนตางๆ ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการผลิตหนูขาวเพื่อการคา
2. ขอมูลภาคสนามการวิจัยในครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษาไดเก็บขอมูลโดยการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกและการสังเกต เพื่อศึกษาถึงวิธีการเลี้ยงหนูขาว ความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรค
ตลอดจนขอเสนอแนะตางๆของเกษตรกรผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหมจํานวน 4รายได
แก

ตารางที่ 1ผูใหสัมภาษณ ไดแก ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดชียงใหม
ลําดับ
ชื่อผูใหสัมภาษณ
1. นายวรุณ ใจเขื่อนแกว

นายครรชิต ดีสมศักดิ์

3.

นายดนุพล คุณยศยิ่ง

4.

นายณัฐพร นําเจริญ

สัมภาษณ
กันยายน 2553
มกราคม 2554
กรกฎาคม 2554
กันยายน 2553
มกราคม 2554
กรกฎาคม 2554

กันยายน 2553
มกราคม 2554
กรกฎาคม 2554
กันยายน 2553
มกราคม 2554
กรกฎาคม 2554
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2.

อายุ
ที่อยู
การศึกษา
ตําแหนง/อาชีพ
คาขาย
29 10/5 ถนนสุเทพ ตําบลสุเทพ ป ริ ญ ญ า ต รี ส า ข า อ อ ก แ บ
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ผลิตภัณฑ
50200
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั ง หวั ด
เชียงใหม
คาขาย
29 15-17 ถนนศิริมังคลาจารย ปริ ญ ญาตรี สาขาวิ ศ วกรรม
ตํ า บลสุ เ ทพ อํ า เภอเมื อ ง สิ่งแวดลอม
จังหวัดเชียงใหม 50200
ปริ ญ ญาโท สาขาวิ ศ วกรรม
โยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ปริญญาตรี
40 113 หมู 5 ตําบลสันปูเลย
คาขายและรับจาง
อํ า เภอดอยสะเก็ ด จั ง หวั ด มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
เชียงใหม
มงคลล า นนา วิ ท ยาเขตภาค
พายัพ
30 82/10 หมู 1 ตําบลชางเผือก ปริญญาตรี คณะเทคโนโลยีภูมิ พนักงานบัญชีฟารมไข
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ทัศน มหาวิทยาลัยแมโจ
ไก บุษกร ฟารม
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เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาเปนผูเก็บรวบรวมขอมูล โดยอาศัยเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลดังตอไปนี้
1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
2. เครื่องบันทึกเสียง เพื่อไมใหเกิดความคลาดเคลื่อนของบทสัมภาษณ
3. กลองถายรูป
การเก็บขอมูล
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึกษาไดลงพื้นที่ครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม 2553 และเริ่มเก็บขอมูล
ภาคสนามในเดือนกันยายน 2553 ถึงเดือนสิงหาคม 2554
ในครั้งแรกของการลงพื้นที่ ผูวิจัยไดไปพบคุณณัฐพร ใกลชิดเจาหนาที่สวนสัตวเชียงใหมและ
ผูเลี้ยงสัตวเลื้อยคลานและสัตวสะเทินน้ําสะเทินบก เพื่อสอบถามถึงขอมูลและจํานวนผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคา เนื่องจากคุณณัฐพรเปนกลุมผูเลี้ยงสัตวที่ตองติดตอซื้อขายหนูขาวกับผูผลิตหนูขาวอยูตลอด จึง
ไดทราบวา ในจังหวัดเชียงใหมมีจํานวนผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้งหมด 4 ราย จากนั้นคุณณัฐพรก็ได
พาไปสํารวจพื้นที่ ของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา วาอยูบริเวณใดบางในจังหวัดเชียงใหม และคุณณัฐพรก็
ไดแนะนําใหผูวิจัยไดทําความรูจักกับผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย สําหรับการลงพื้นที่ในครั้งแรก
นั้น ผูวิจัยไดเขาไปแนะนําตัวกับผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา และสอบถามขอมูลเบื้องตน หลังจากนั้น
ผูวิจัยก็ไดลงพื้นที่และพูดคุยกับผูเผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 รายอีกเปนระยะๆอยางตอเนื่อง เพื่อ
สอบถามถึงขอมูลอยางเจาะลึกมากยิ่งขึ้น
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การแปรผลขอมูล
จากแบบสัมภาษณ การแปรผลขอมูลในตอนที่ 3 ความพึงพอใจของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหมซึ่งสามารถแบงความพึงพอใจและการแปรผลไดเปน 5 ดานไดดังไปนี้
1) ความพึงพอใจตอลักษณะและวิธีการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ความพึงพอใจมาก หมายถึง วิธีการผลิตมีความยุงยากนอย ตนทุนต่ํา และใหผลผลิต
สูง
ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง วิธีการผลิตมีความยุงยากพอสมควร ตนทุนคอนขาง
สูง และใหผลผลิตปานกลาง
ความพึงพอใจนอย หมายถึง วิธีการผลิตมีความยุงยาก ตนทุนสูง และใหผลผลิตต่ํา
2) ความพึงพอใจตอลักษณะของสินคา(หนูขาว)ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจัดจําหนาย
ความพึงพอใจมาก หมายถึง หนูขาวที่ผลิตไดมีคุณภาพที่ดี เปนที่ยอมรับของตลาด
ผูบริโภคมาก
ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง หนูขาวที่ผลิตไดมีคุณภาพปานกลาง เปนที่ยอมรับ
ของตลาดผูบริโภคปานกลาง
ความพึงพอใจนอย หมายถึง หนูขาวที่ผลิตไดมีคุณภาพต่ํา ไมเปนที่ยอมรับของตลาด
ผูบริโภค
3) ความพึงพอใจตอราคาของสินคา(หนูขาว)ที่ผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาจัดจําหนาย
ความพึงพอใจมาก หมายถึง หนูขาวที่ผลิตไดมีราคาสูง
ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง หนูขาวที่ผลิตไดมีราคาปานกลาง
ความพึงพอใจนอย หมายถึง หนูขาวที่ผลิตไดมีราคาต่ํา
4) ความพึงพอใจตอรายไดจากการจัดจําหนายสินคา(หนูขาว)ของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ความพึ ง พอใจมาก หมายถึ ง เป น อาชี พ ที่ ส ามารถสร า งรายได ดี สามารถเลี้ ย งดู
ครอบครัว และนําไปตอยอดทําธุรกิจอื่นได
ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง หมายถึง เปนอาชีพที่สามารถสรางรายไดพอสมควร
ความพึ ง พอใจน อ ย หมายถึ ง หมายถึ ง เป น อาชี พ ที่ ส ามารถสร า งรายได น อ ย ไม
สามารถเลี้ยงดูครอบครัว และนําไปตอยอดทําธุรกิจอื่นได
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4) ความพึงพอใจตอความตองการสินคา(หนูขาว)ของตลาดผูบริโภค
ความพึงพอใจมาก หมายถึงตลาดผูบริโภคมีความตองการสูงและสม่ําเสมอ
ความพึงพอใจปานกลาง หมายถึง ตลาดผูบริโภคมีความตองการปานกลาง
ความพึ ง พอใจน อ ย หมายถึ ง หมายถึ ง ตลาดผู บ ริ โ ภคมี ค วามต อ งการต่ํ า และไม
สม่ําเสมอ
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยในครั้งนี้ ผูศึกษาใชวิธีการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) เนื่องจากการวิจัยในครั้ง
นี้มีประชากรที่ใชในการวิจัยนอย จึงตองทําการวิเคราะหขอมูลในเชิงลึก ผูศึกษาไดประมวลขอมูลจาก
เอกสาร การสัมภาษณ การสังเกต และไดวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการศึกษาวิจัยแบงออกเปน 4
ประเด็นเพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกดังตอไปนี้
1. การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพพื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐกิจ สังคมของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคา
ในจังหวัดเชียงใหม
เปนการวิเคราะหลักษณะพื้นฐานทั่วไปทางเศรษฐกิจ และสังคมของเกษตรกรผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม เพื่อใหเห็นถึงสภาพพื้นฐานของผูผลิต ความเปลี่ยนแปลง และความ
เคลื่อนไหวตางๆทางสังคมที่ทําใหเกิดการผลิตหนูขาวเพื่อการคาขึ้น
2. การวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาใน
จังหวัดเชียงใหม
เปนการวิเคราะหถึงสภาพการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย เพื่อใหเห็นถึง
การเพาะขยายพันธุ วิธีการเลี้ยง ลักษณะสินคา การเก็บผลผลิต ราคาสินคา รายไดที่เกิดจากการผลิตหนู
ขาว และความตองการสินคาของตลาดผูบริโภค เพื่อที่จะประเมินวาการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาว
เพื่อการคาทั้ง 4 ราย เปนการผลิตเพื่อการคาหรือไม
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3. การวิเคราะหเกี่ยวกับความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของผูผลิตหนูขาวเพื่อ
การคาในจังหวัดเชียงใหม
เปนการวิเคราะหถึงความพึงพอใจในการผลิตหนูขาวของผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย
เพื่อใหเห็นถึงความพึงพอใจความพึงพอใจตอลักษณะ และวิธีการผลิตหนูขาวความพึงพอใจตอลักษณะ
สินคา ความพึงพอใจตอราคาสินคา ความพึงพอใจตอรายไดจากการจําหนายสินคา และความพึงพอใจ
ตอความตองการสินคาของตลาดผูบริโภค
4. การวิเคราะหเกี่ยวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการผลิตหนูขาวเพื่อการคาของ
เกษตรกรผูผลิตหนูขาวเพื่อการคาในจังหวัดเชียงใหม
เปนการวิเคราะหถึงปญหา อุปสรรค ตลอดจนขอเสนอแนะในการการผลิตหนูขาวของผูผลิต
หนูขาวเพื่อการคาทั้ง 4 ราย
การนําเสนอขอมูล
การคนควาแบบอิสระเลมนี้แบงเนื้อหาออกเปน 5 บท
บทที่ 1 บทนํา
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วของ
บทที่ 3 วิธีการวิจยั
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

