
บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรวจัิย 

 

 การคน้ควา้แบบอิสระเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของ

เกษตรกรในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่” ไดป้ระยกุตว์ธีิวิทยาวิจยัการส ารวจ โดย

มุ่งศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกันภยัข้าวนาปีของเกษตรกร และแนวทาง

สนบัสนุนการท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

ประชากรในการวิจยั คือ เกษตรกรผูเ้พาะปลูกข้าวนาปี ต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง 

จงัหวดัเชียงใหม่ มีจ  านวนทั้งส้ิน 356 ราย (ส านกังานเกษตรอ าเภอฝาง) ผูว้ิจยัเลือกกลุ่มตวัอยา่งใน

การศึกษาโดยใช้การสุ่มตวัอย่างแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ของทาโร่ ยามาเน่ท่ี

ระดบัความเช่ือมัน่ 95% (Yamane, 1973 อา้งใน บุญธรรม, 2549) 

 

สูตรกำรสุ่มตัวอย่ำงทั้งหมด 

n     =         N 

          1 + Ne2 

เมื่อ n = ขนาดกลุม่ตวัอยา่ง 

  N = จ านวนประชากรท่ีจะท าการศกึษา 

e = คา่ความคลาดเคล่ือนของการสุม่ตวัอย่างท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
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จ านวนประชากรท่ีท าการศึกษามี 356 ราย ค านวณไดด้งัน้ี  

n  =   356 

                     1 + 356(0.05)2 

n  =  188 

ดงันั้นจะไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 188 ราย ดงัรายละเอียดในตาราง 1 

ตำรำง 1 แสดงจ านวนประชากร และการกระจายตวัของกลุ่มตวัอย่างเกษตรกรผูป้ลูกขา้วนาปีท่ี
ท าการศึกษาวจิยัในต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

หมู่ที ่

จ ำนวนเกษตรกร
ผู้ปลูกข้ำวนำปี

ทั้งหมด  
(คน) 

กลุ่มตัวอย่ำงเกษตรกรผู้ปลูกข้ำวนำปี 

เกษตรกรทีไ่ด้รับ
ควำมเสียหำย 

(คน) 

เกษตรกรทีไ่ม่ได้
รับควำมเสียหำย 

(คน) 
รวม 

1 53 1 27 28 

2 48 13 12 25 

3 43 - 23 23 

4 54 - 29 29 

5 45 3 21 24 

6 63 20 13 33 

7 50 - 26 26 

รวม 356 37 151 188 
 
3.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดร้วบรวมขอ้มูลจากเอกสารอา้งอิง ต ารา งานวิจยั และแหล่งอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง เพื่อใช้ประกอบในการสร้างแบบสัมภาษณ์ ส าหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็นแบบ
สัมภาษณ์ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามวตัถุประสงคข์องการวิจยั ซ่ึงประกอบดว้ยค าถามท่ีก าหนดค าตอบไว้
ให้เลือกตอบ (Close-ended Question) และค าถามท่ีให้ผูต้อบไดแ้สดงความคิดเห็นอย่างอิสระ 
(Open-ended Question) มี 1 ชุด โดยแบบสัมภาษณ์แบ่งออกเป็น 3 ตอน 
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ตอนท่ี 1 ค าถามด้านคุณลักษณะของเกษตรกรผูป้ลูกข้าวนาปีในต าบลโป่งน ้ าร้อน      
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนท่ี 2 ค าถามดา้นปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรใน
ต าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 

ตอนท่ี 3 ค าถามด้านแนวทางสนับสนุนการท าประกันภัยข้าวนาปีของเกษตรกรใน      
ต  าบลโป่งน ้าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่  
 
3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีมีทั้งขอ้มูลปฐมภูมิและขอ้มูลทุติยภูมิ 
 3.3.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลเก่ียวกบัคุณลกัษณะของเกษตรกรและปัจจยัท่ีมีผลต่อการ
ตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรในต าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ 
ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา พื้นท่ีเพาะปลูก รายได ้อตัราค่าเบ้ียประกนัภยั เง่ือนไขการประกนัภยั 
และขอ้เสนอแนะของเกษตรกร เป็นตน้ซ่ึงเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการใชแ้บบสัมภาษณ์กบัเกษตรกร
กลุ่มตวัอยา่ง 

3.3.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ ขอ้มูลท่ีมีความเช่ือมโยงกบัเร่ืองท่ีท าการศึกษา เก็บรวบรวมจาก
รายงาน เอกสาร และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงผูว้ิจยัไดท้  าการคน้ควา้จากห้องสมุด อินเตอร์เน็ต และ
จากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ไดน้ ามาวเิคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) เพื่ออธิบายให้
ทราบถึงปัจจยัท่ีมีผลต่อการตดัสินใจไม่ท าประกนัภยัขา้วนาปีของเกษตรกรในต าบลโป่งน ้ าร้อน 
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยน าผลจากการศึกษาท่ีได้มาวิเคราะห์เพื่ออธิบายให้ทราบถึง
รายละเอียดของการศึกษาดงัน้ี 

3.4 .1  คุณลักษณะของเกษตรกรผู ้เพาะปลูกข้าว  ต าบลโป่งน ้ า ร้อน อ า เภอฝาง              
จงัหวดัเชียงใหม่ น าขอ้มูลมาวเิคราะห์โดยใชร้้อยละ และความถ่ีในการบรรยายลกัษณะขอ้มูลท่ีเก็บ
มาได ้

3 .4 .2  ปัจจัย ท่ี มีผลต่อการตัด สินใจไม่ท าประกันภัยข้าวนาปีของ เกษตรกรใน                
ต  าบลโป่งน ้ าร้อน อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีได้รับจากแบบ
สัมภาษณ์ปลายเปิดใน ตอนท่ี 2 โดยแบ่งขอ้มูลออกเป็น 3 ประเด็น ดงัน้ี 
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1)  ดา้นเง่ือนไขส่วนบุคคล ไดแ้ก่ ภาระหน้ีสิน ความเส่ียงภยั และความสามารถในการ
จ่ายเบ้ียประกนัภยั โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) แลว้จดัเป็น
หมวดหมู่ 

2)  ด้านความรู้และความเหมาะสมเก่ียวกับโครงการการประกันภยัขา้วนาปี ได้แก่ 
ความรู้เก่ียวกบัอตัราเงินชดเชยจากการประกนัภยัขา้วนาปีและความเหมาะสม, ความรู้เก่ียวกับ
ระยะเวลาการไดรั้บเงินชดเชยจากบริษทัประกนัภยั และความเหมาะสม โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการ
วเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) แลว้จดัเป็นหมวดหมู่ 

3)  ดา้นทศันะของเกษตรกรต่อการประกนัภยัขา้วนาปี ไดแ้ก่ ทศันะของเกษตรกรต่อ
ความส าคญัของการประกนัภยัขา้วนาปี, ทศันะของเกษตรกรต่ออตัราค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี, 
ทศันะของเกษตรกรต่อการจ่ายเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปีของการท าประกนัภยั, ทศันะของเกษตรกร
ต่อภาระหน้ีสินส่งผลกระทบต่อการจ่ายค่าเบ้ียประกนัภยัขา้วนาปี และทศันะของเกษตรกรต่อความ
เช่ือมัน่ในระบบประกนัภยัขา้วนาปี โดยน าขอ้มูลท่ีไดม้าท าการวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) 
แลว้จดัเป็นหมวดหมู่ 

3.4.3 แนวทางสนับสนุนการท าประกนัภยัข้าวนาปีของเกษตรกรในต าบลโป่งน ้ าร้อน 
อ าเภอฝาง จงัหวดัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากแบบสัมภาษณ์ปลายเปิดใน
ตอนท่ี 3 โดยการวเิคราะห์เน้ือหา (Content analysis) แลว้จดัเป็นหมวดหมู่ 
 
3.5 กำรทดสอบแบบสอบถำม 

ผูว้จิยัไดท้  าการทดสอบแบบสัมภาษณ์โดยการน าแบบสัมภาษณ์ท่ีสร้างเสร็จแลว้ไปปรึกษา

คณะกรรมการท่ีปรึกษาเพื่อทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) และความถูกตอ้งตามเน้ือหา จากนั้น

ผูว้จิยัไดท้  าการปรับปรุงแกไ้ขเพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถามก่อนน าไปใชเ้ก็บขอ้มูล  


