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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิ จัยเ ร่ืองผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกลําไย จากสภาวะ
การขาดแคลนนํ้าในตําบลแมสอย  อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม การวิจัยคร้ังน้ีเปนงานวิจัย
เชิงคุณภาพแบบกึ่งปริมาณ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเสี่ยงและโอกาสการเกิดการขาดแคลนนํ้า
ในการผลิตลําไย ผลกระทบดานเศรษฐกิจ สังคม การปรับตัว และการแกไขปญหาของเกษตรกร
ผูปลูกลําไยจากสภาวะการขาดแคลนนํ้า ซึ่งกําหนดแนวทางดําเนินการวิจัย

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1) ประชากรเปาหมาย

ประชากรเปาหมายในการวิจัยคร้ังน้ีคือ เกษตรกรผูปลูกลําไยใน ตําบลแมสอย
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จํานวน 13 หมูบานไดแก หมูที่ 1 บานหนองคัน หมูที่ 2 บานวัง
นํ้าหยาด หมูที่ 3 บานแมสอย หมูที่ 4 บานสารภี หมูที่ 5 บานโรงวัว หมูที่ 6 บานหวยมวง หมูที่ 7
บานสบสอย หมูที่ 8 บานหวยฝาง หมูที่ 9 บานหวยสะแพด หมูที่ 10 บานหวยมวง หมูที่ 11 บาน
หวยหา หมูที่ 12 บานหวยมะควัต และ หมูที่ 13 บานหวยพัฒนา รวมทั้งหมด 2,417 คน (สํานักวิจัย
และพัฒนาเกษตรเขตที่ 1, 2553)

3.1.2) การสุมตัวอยาง
ทําการสุมแบบเจาะจงเกษตรกรที่ผลิตลําไยเปนอาชีพหลัก ที่มีพื้นอยูในเขตระบบ

ชลประทาน และมีพื้นที่นอกเขตระบบระบบชลประทาน ไดกลุมเกษตรกรที่ผลิตลําไยเปนอาชีพ
หลัก ที่มีขนาดพื้นที่การผลิตลําไยขนาดกลาง 4 ถึง 6 ไร จํานวน 656 ครัวเรือน (สํานักวิจัยและ
พัฒนาเกษตรเขตที่ 1, 2553) คํานวณหาขนาดตัวอยางโดยวิธีของ (Yamane, 1973) โดยกําหนดคา
ความคลาดเคลื่อนไมเกินรอยละ 5 ไดจํานวนตัวอยาง 248 ครัวเรือน และมีการสุมเกษตรกรเพื่อทํา
การสัมภาษณ ดังตารางที่ 1
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ตารางท่ี 1 การสุมกลุมตัวอยาง
หมูบาน ประชากร

เกษตรกรท่ีปลูกลําไยจํานวน 4 – 6 ไร
(ครัวเรือน)

N = 656

จํานวนประชากรท่ีสุม
(ครัวเรือน)

N = 248

1. หนองคัน 51 20
2. วังนํ้าหยาด 50 19
3. แมสอย 65 24
4. ใหมสารภี 45 17
5. โรงวัว 42 16
6. หนองบัว 40 15
7. สบสอย 63 24
8. หวยฝาง 48 18
9. หวยสะแพด 47 18
10. หวยมวง 62 24
11. หวยหา 40 15
12. หวยมะควัด 54 20
13. หวยพัฒนา 49 18
14. ปากลวยพัฒนา* - -

รวม 656 248
หมายเหตุ * หมูที่ 14 บานปากลวยพัฒนาไมมีการปลูกลําไย

3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล
2.1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสัมภาษณกึ่ง

โครงสรางจํานวน 248 ครัวเรือน และการประชุมกลุมยอย
2.2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดจากการคนควาและรวบรวมขอมูลจากเอกสารของ

หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม สํานักงานเกษตรอําเภอจอมทอง
องคการบริหารสวนตําบลแมสอย สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร ศูนยวิจัย
และพัฒนาลําไยแมโจ และการคนควาจากวารสาร หนังสือ สิ่งพิมพและงานวิจัยที่เกี่ยวของจาก
แหลงที่มาตางๆ รวมถึงการศึกษาคนควาจากเอกสารและการคนควาผานทางระบบอินเตอรเน็ต
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3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาวิจัย
ในการวิจัยคร้ังน้ี ใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี
1. แบบจดบันทึก ใชบันทึกขอมูลที่สังเคราะหจากเอกสารที่เกี่ยวของ
2. แบบสัมภาษณ ใชสัมภาษณเกษตรกรผูปลูกลําไยในตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง

จังหวัดเชียงใหม
3. เคร่ืองบันทึกเสียงและกลองถายภาพเพื่อใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
4. จัดเวทีประชุมแกนนําผูเกี่ยวของ ไดแก กลุมเกษตรกร ผูนํากลุม ผูใหญบาน ตัวแทน

ผูนําองคการบริหารสวนตําบลเปนตน

3.4 การวิเคราะหขอมูล
3.4.1) การวิเคราะหขอมูลท่ัวไป

ใชวิธีการการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) โดยใชการประมวลผลดวย
โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) ไดแก คารอยละ
ความถี่และคาเฉลี่ย เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว และ ผูวิจัยได
นําเอาขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ สังเกต บันทึก รวมถึงเอกสารงานวิจัยแนวคิดที่เกี่ยวของมา
จําแนกประเด็นตามหมวดหมูที่ต้ังไว เพื่อใหสามารถตอบวัตถุประสงคที่วางไวตลอดจนไดองค
ความรูเกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัวของเกษตรกรผูปลูกลําไย จากการขาดแคลนนํ้าในตําบล
แมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม

3.4.2) การวิเคราะหตนทุนการผลิตลําไย
ใชวิธีการวิเคราะหตนทุน (Cost Benefit Analysis, CBA) โดยจะคิดเฉพาะตนทุน

ผันแปร ซึ่งเปนตนทุนที่เปลี่ยนแปลงตามการผลิต โดยวิธีการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เพื่อหาตนทุน
ผันแปรในการผลิตลําไยในปที่เกิดภัยแลง (พ.ศ. 2553) และในปที่ไมเกิดภัยแลง (พ.ศ. 2552)
ซึ่งตนทุนผันแปรมีดังน้ี

คาใชจายวัสดุ ไดแก คาปุยเคมี ปุยคอก คาฮอรโมน คาสารโพแทสเซียมคลอเรต
คาสารเคมีปองกันและกําจัดศัตรูพืช คาสารเคมีกําจัดวัชพืช คาไมค้ํากิ่งลําไย คาซอมแซมเคร่ืองจักร
คาไฟฟา และคานํ้ามันเชื้อเพลิงและนํ้ามันหลอลื่น

คาใชจายแรงงาน ไดแก คาแรงใหนํ้าและใสปุย คาแรงพนสารเคมีปองกันโรคและ
แมลง คาแรงพนสารเคมีกําจัดวัชพืช และคาแรงตัดแตงกิ่ง
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3.5 การทดสอบแบบสัมภาษณ
การทดสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา (Content validity) โดยนําแบบสัมภาษณที่สราง

เสร็จแลวเสนอตอคณะกรรมการที่ปรึกษา ใหเปนผูตรวจพิจารณาคําถามในแตละขอวาตรงตาม
จุดมุงหมายของการวิจัยคร้ังน้ีหรือไม และแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของคณะกรรมการที่ปรึกษา
จนมีความสมบูรณเพียงพอที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูลได

3.6 สถานท่ีทําการวิจัย
สถานที่ดําเนินการวิจัยคร้ังน้ีไดทําการศึกษาที่ ตําบลแมสอย อําเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม


