
บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวจิัย 

 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ศึกษาคือ เกษตรกรที่เล้ียงสุกรขุนชวงป 2549-2550 ในพื้นที่จังหวัดลําปาง ซ่ึงมี
จํานวนประชากรทั้งหมด 129 ราย ดังแสดงในตารางที่ 3.1 
 ทําการสุมตัวอยางแบบเจาะจงจาก 3 อําเภอที่มีผูเล้ียงสุกรขุนมากที่สุดจํานวน 23 ราย จากอําเภอ
เมือง 6 ราย, อําเภอเสริมงาม 10 รายและอําเภอเกาะคา 7 ราย  
 
ตารางที่ 3.1 จํานวนเกษตรกรที่เล้ียงสุกรขุนในจังหวัดลําปาง ป 2549 
                           หนวย: ราย 

อําเภอ จํานวนผูเล้ียงสุกรขุน 

เมือง 16 

แจหม 9 

เสริมงาม 33 

วังเหนือ 5 

เถิน 16 

งาว 6 

เกาะคา 21 

หางฉัตร 13 

แมทะ 9 

เมืองปาน 2 

รวม 129 
ท่ีมา: สํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง (2550) 
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 ในการศึกษาไดแบงกลุมตัวอยาง 23 ราย ออกเปน 3 กลุม  คือกลุมผูเล้ียงสุกรขุนขนาดเล็ก เล้ียง
สุกร 1 - 100 ตัว จํานวน 10 ราย กลุมผูเล้ียงสุกรขนาดกลาง เล้ียงสุกรตั้งแต 101 – 500 ตัว จํานวน 
10 ราย และกลุมผูเล้ียงสุกรขนาดใหญ เล้ียงสุกร 501 ตัวข้ึนไป จํานวน 3 ราย แสดงในตารางที่ 3.2 
ซ่ึงเปนเกณฑการแบงที่แนะนําโดยเจาหนาที่ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดลําปาง และเกณฑนี้ไดใช
แบงกลุมผูเล้ียงสุกรในงานวิจัยของธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ (2537) มาแลวอีกดวย 
 
ตารางที่ 3.2 การแบงกลุมผูเล้ียงสุกร และที่ตั้งฟารมสุกรของเกษตรกรกลุมตัวอยาง 
                    (กลุมตัวอยาง = 23 ราย) 

ท่ีตั้งฟารม (ราย) กลุมผูเล้ียงสุกร  
(จํานวนสุกรท่ีเล้ียง) อําเภอเมือง อําเภอเสริมงาม อําเภอหางฉัตร 

รวม (ราย) 

ขนาดเล็ก (1 - 100 ตัว) 4 4 2 10 

ขนาดกลาง (101 - 500 ตัว) 1 5 4 10 

ขนาดใหญ (มากกวา 500 ตัว) 1 1 1 3 
ท่ีมา: จากการศึกษา 
 
3.2  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ แบงเปนลักษณะขอมูลดังนี้ 
 1) ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดมาจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับขอมูลทั่วไป 
รวมถึงปญหาและอุปสรรคในการผลิตสุกรขุน โดยใชแบบสอบถามซึ่งแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 
  สวนท่ี 1  เปนการสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไป ของเกษตรกร ไดแก ประสบการณในการ
เล้ียงสุกรขุน จํานวนสุกรขุนที่เล้ียง ระยะเวลาในการเลี้ยงแตละชุด ระบบการเลี้ยงวาเปนแบบมี
สัญญาผูกพันหรือไม การรวมกลุมของเกษตรกร เหตุผลที่เล้ียงสุกรขุน อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการ
เล้ียงสุกรของเกษตรกร และเกษตรกรมีการขอสินเชื่อหรือไม 
 
  สวนท่ี 2 เปนการสอบถามขอมูลเกี่ยวกับตนทุนในการผลิตสุกรขุน ซ่ึงแบงเปนตนทุนคงที่
(Fixed Cost) และตนทุนผันแปร (Vairable Cost) 
  ตนทุนคงที่ ประกอบดวย 
   - คาอาคารและสิ่งปลูกสรางตาง ๆ เชนโรงเรือน โกดังเก็บอาหารสุกร  
   - เครื่องจักรและอุปกรณฟารมตาง ๆ 
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   - ยานพาหนะ 
   - ดอกเบี้ยเงินกู 
  ซ่ึงในการคํานวณหาตนทุนคงที่ จะนําคาเสื่อมราคามาพิจารณา 
 
  ตนทุนผันแปร ประกอบดวย 
   - คาลูกสุกร 
   - คาอาหารสุกร 
   - คารักษาพยาบาลสุกร คายา และ วัคซีน 
   - คาจางแรงงานในการผลิต 
   - คาซอมแซม 
   - คาน้ํามันเชื้อเพลิง 
   - คาเบี้ยประกันภัย 
   - คาใชจายในการผลิตอื่น ๆ 
 
  สวนท่ี 3 เปนการสัมภาษณเกษตรกรถึงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการเลี้ยงสุกรขุน 
 
 2) ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปนขอมูลที่ไดจากเอกสารวิชาการ หนังสือ อินเตอรเน็ต 
ของหนวยงานตาง ๆ ขอมูลจากสํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองจังหวัดลําปาง สํานักงานการคาภายใน
จังหวัดลําปาง 
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3.3 วิธีการศึกษาวิจัย 
 แยกตามวัตถุประสงคของการศึกษา ดังนี ้
 วัตถุประสงคท่ี 1 เพื่อศึกษาตนทุนการผลิตสุกรขุนของเกษตรกรในจังหวัดลําปาง 
 ขอมูลที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 
  สวนท่ี 1  สอบถามขอมูลทั่วไปของเจาของฟารมไดแก ประสบการณในการเลี้ยงสุกรขุน 
จํานวนสุกรขุนที่เล้ียง ระยะเวลาในการเลี้ยงแตละชุด เล้ียงสุกรขุนแบบมีสัญญาผูกพันหรือไม การ
รวมกลุมของเกษตรกรผูเล้ียง เหตุผลที่เล้ียงสุกรขุน อาชีพอ่ืนนอกเหนือจากการเลี้ยงสุกรของ
เกษตรกร และเกษตรกรมีการขอสินเชื่อหรือไม 
  สวนท่ี 2  คาใชจายทั้งหมดในการเลี้ยงสุกรขุน 
 
 วิธีวิเคราะหขอมูล 
 ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพรรณา (Descriptive Analysis) อธิบายลักษณะทั่วไปของ
ขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยนําเสนอเปนตารางแจกแจงความถี่ (Frequency) อัตรารอยละ 
(Percentage) แสดงเปนตารางและอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ  โดยคาใชจายทั้งหมดในการเลี้ยง
สุกรขุนคือตนทุนในการผลิตที่แบงเปน ตนทุนคงที่และตนทุนผันแปรนั้น  ตุนทุนคงที่วิเคราะหโดย
ใชคาเสื่อมราคาเปนตัวแทน เชน โรงเรือนเลี้ยงสุกรราคา 300,000 บาท มีอายุการใชงาน 20 ปจะคิด
เปนคาเสื่อมราคา 15,000 บาทตอป ใน 1 ป ผลิตสุกรได 3 รุน คิดเปนตนทุนคงที่คาโรงเรือน 5,000 
บาทตอรุนตอฟารม เมื่อนําตนทุนที่ไดไปหารดวยจํานวนสุกรในรุนนั้นๆ ก็จะไดคาเสื่อมราคาของ
โรงเรือน ตอสุกร 1 ตัว มีน้ําหนัก 100 กิโลกรัม เมื่อคิดครอบคลุม ถึงเครื่องจักร อุปกรณฟารมอื่นๆ 
และ ยานพาหนะแลว จะไดตนทุนคงที่ในการผลิตสุกรขุนเฉลี่ย ตอ 100 กิโลกรัมหรือตอตัว โดย
ตนทุนผันแปรหาไดจากการเฉลี่ยตนทุนผันแปรตางๆ ตอ 100 กิโลกรัมหรือตอตัว 
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       วัตถุประสงคท่ี 2 เพื่อศึกษาปญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงสุกรขุนของเกษตรกร 

 ขอมูลที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย 
  สวนท่ี 3 ปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ในการเลี้ยงสุกรขุน  
 วิธีวิเคราะหขอมูล 
 ในสวนที่ 3 เปนการศึกษาปญหาของเกษตรกรแตละดานไดแก ปญหาดานวัตถุดิบ ปญหาใน
การเลี้ยงและคุณภาพสุกร ความเดือดรอนจากราคาสุกรมีชีวิตตกต่ํา และการไดรับความรูและการ
แกไขปญหาจากผูเกี่ยวของ และรับทราบความรุนแรงของปญหา ซ่ึงแบงออกเปน 5 ระดับดังนี้ 
  ระดับของปญหา      คะแนน 
  มากที่สุด           5 
  มาก             4 
  ปานกลาง           3 
  นอย            2 
  นอยที่สุด           1 
 ทําการเก็บรวบรวมคะแนนของแตละปจจัยที่ได แลวนําคะแนนมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยเลขคณิต 
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทําการจัดเรียงคะแนนเฉลี่ยระดับปญหาจากมากที่สุด ไปถงึนอยทีสุ่ด 
ทําการแปลความหมายของระดับคะแนนเฉลี่ย โดยยึดถือหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
     คาเฉลี่ย        คะแนน 
  4.50 – 5.00      มากที่สุด   
  3.50 - 4.49      มาก   
  2.50 – 3.49      ปานกลาง   
  1.50 – 2.49      นอย    
 1.00 – 1.49      นอยที่สุด 


