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บทที ่3 

 
ระเบียบวธีิการศึกษา 

 
 การวิจยัเร่ืองปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกขา้วด้วยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัก าแพงเพชร ไดมี้การก าหนดวธีิด าเนินการวจิยัไวด้งัน้ี 

3.1 กรอบแนวคิดการวจัิย 

 ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกล้าของเกษตรกรในอ าเภอ
เมือง จงัหวดัก าแพงเพชร โดยมุ่งศึกษาถึงรูปแบบการใชแ้รงงานในการปลูกขา้ว ตน้ทุน ผลผลิต และ
ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวธีิโยนกลา้ของเกษตรกร โดยวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยวธีิตาราง
ไขวแ้ละทดสอบความสัมพนัธ์ดว้ยสถิติไคสแควร์ (chi-square) โดยมีตวัแปรในการศึกษาดงัต่อไปน้ี 

 ตัวแปรอสิระทีใ่ช้ในการวจัิย 

  1) ปัจจยัด้านขอ้มูลทัว่ไปของเกษตรกร ซ่ึงประกอบไปดว้ย เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
ขนาดครอบครัว ประสบการณ์ดา้นการเพาะปลูก ประสบการณ์ดา้นการขาดทุน 
  2) ปัจจยัทางดา้นเศรษฐศาสตร์ของเกษตรกร ซ่ึงประกอบไปดว้ย จ านวนรอบการผลิต 
พื้นท่ีการเพาะปลูก รูปแบบการเป็นเจา้ของพื้นท่ี ลกัษณะพื้นท่ี และลกัษณะดิน   
  3) ปัจจยัทางดา้นระดบัความสามารถในการเพาะปลูกขา้วของเกษตรกร ความตอ้งการ
เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเพื่อเขา้มาใหค้วามรู้ดา้นการปลูกขา้วดว้ยวธีิการโยนกลา้ 
  4) ปัจจยัทางดา้นการเงินของเกษตรกร คือ รายรับและรายจ่ายของเกษตรกร 

 ตัวแปรตามทีใ่ช้ในการวจัิย 

 ก าหนดตวัแปรตาม คือ การยอมรับการปลูกขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ ของเกษตรกรในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัก าแพงเพชร 
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 โดยสามารถก าหนดกรอบแนวคิดการวจิยัเพื่อแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระและตวั
แปรตามดงัภาพท่ี 3.1 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.1 กรอบแนวคิดการวจิยั 

ตัวแปรอสิระ 

(independent variables) 

1. ปัจจยัด้านข้อมูลทั่วไปของเกษตรกร 

- เพศ - ขนาดครอบครัว 

- อาย ุ - ระดบัการศึกษา 

- ประสบการณ์ดา้นการเพาะปลกู 

- ประสบการณ์ดา้นการขาดทุน 

2. ปัจจยัทางด้านเศรษฐศาสตร์ของ

เกษตรกร  

- จ านวนรอบการผลิต  

- พ้ืนท่ีการเพาะปลกู  

- รูปแบบการเป็นเจา้ของพ้ืนท่ี  

- ลกัษณะพ้ืนท่ี  

- ลกัษณะดิน 

3. ปัจจยัทางด้านระดบัความสามารถในการ

เพาะปลูกข้าวของเกษตรกร  

- ความตอ้งการเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมเพ่ือเขา้มา

ใหค้วามรู้ดา้นการปลูกขา้วดว้ยวิธีการโยน

กลา้ 

4. ปัจจยัทางด้านการเงนิของเกษตรกร  

- รายรับของเกษตรกร 

ตัวแปรตาม 

(dependent variables) 

การยอมรับการปลูกข้าวด้วยวธีิโยนกล้า 

ของเกษตรกรในอ าเภอเมอืง จงัหวดั

ก าแพงเพชร 

- มีความสมัพนัธ์กบัการยอมรับการปลกู

ขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ ของเกษตรกรในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 

- ไม่มีความสัมพนัธ์กบัการยอมรับการปลูก

ขา้วดว้ยวิธีโยนกลา้ ของเกษตรกรในอ าเภอ

เมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 

ปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

- ดา้นการยอมรับวธีิการปลูกขา้วดว้ยวธีิโยน

กลา้ 

วเิคราะห์ขอ้มูลดว้ยตารางไขวแ้ละทดสอบ

ความสมัพนัธ์ดว้ยสถิติไคสแควร์ (chi-square) 

ปัจจยัท่ีมีผลต่อการยอมรับการปลูกขา้วดว้ย

วธีิการโยนกลา้ของเกษตรกรในอ าเภอเมือง 

จงัหวดัก าแพงเพชร 
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3.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ใช้ขอ้มูลแบบปฐมภูมิเป็นหลกัในการวิจยั โดยเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถาม ซ่ึงเป็นขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจริงจากการท านาของเกษตรกรดว้ยวธีินาด า นาหวา่น และวิธี
โยนกลา้ในเขตพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชร 

 ตัวอย่างของการศึกษา 

 ท าการเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบโควตา (quota sampling) โดยก าหนดลกัษณะของหน่วยตวัอยา่งท่ี
ตอ้งการคือ เกษตรกรผูป้ลูกขา้วด้วยวิธีนาด า นาหว่าน และโยนกล้า วิธีละ 100 ตวัอย่าง โดยเลือก
เกษตรกรตามวิธีการปลูกจากจ านวนเกษตรกรผูป้ลูกขา้วในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชรคือ 
18,747 ราย (ส านกังานเกษตรจงัหวดัก าแพงเพชร, 2553) ครบจ านวนตามท่ีตอ้งการคือ วธีิละ 100 ราย 
โดยแต่ละวิธีนั้นจะท าการเลือกตวัอยา่งแบบสะดวก (convenience) และเลือกกลุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ 
(accidental sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกแบบไม่มีกฎเกณฑ์ อาศยัความสะดวกของผูว้ิจยัเป็นหลกั กลุ่ม
ตวัอยา่งจะเป็นใครก็ไดท่ี้ใหค้วามร่วมมือกบัผูว้จิยัในการใหข้อ้มูลบางอยา่ง (เยาวนารถ, 2557) 

 สรชัย (2551) กล่าวว่า วิธีเลือกตวัอย่างแบบก าหนดโควตา เหมาะสมท่ีจะใช้ในกรณีท่ีขาด
กรอบตวัอย่างของผูใ้ห้ขอ้มูลหรือตวัอย่างของผูใ้ห้ขอ้มูลไม่สมบูรณ์ และขอ้มูลท่ีผูว้ิจยัตอ้งการเก็บ
รวบรวมมีความแตกต่างกนัระหวา่งผูใ้ห้ขอ้มูลแต่ละรายมาก อาจกล่าวไดว้่าเป็นวิธีการเลือกตวัอยา่ง
แบบก าหนดโควตาก็คือการเลือกตัวอย่างแบ่งเป็นชั้นภูมิท่ีผูว้ิจยัไม่มีกรอบตวัอย่างหรือมีกรอบ
ตวัอยา่งท่ีไม่สมบูรณ์นัน่เอง 

3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 

 เพื่อให้การศึกษาคร้ังน้ีเป็นไปตามเป้าหมาย และบรรลุวตัถุประสงค์ จึงได้ท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลสองส่วนคือ การวเิคราะห์เชิงพรรณนา และ การวเิคราะห์เชิงปริมาณ ดงัน้ี 

 3.3.1  การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (descriptive analysis) เป็นการอธิบายถึง ข้อมูลเก่ียวกับ
รูปแบบการใชแ้รงงาน ตน้ทุน และ ผลตอบแทนของเกษตรกร ทั้งท่ีปลูกขา้วดว้ยวธีินา ด า  น าห ว่ า น 
และวิธีโยนกลา้ในเขตพื้นท่ี อ าเภอเมือง จงัหวดัก าแพงเพชรเพื่อบรรลุวตัถุประสงค์การศึกษาขอ้ท่ี 1 
โดยวิเคราะห์ขอ้มูลด้วยวิธีการทางสถิติอย่างง่าย เช่น ค่าสถิติร้อยละ ผลรวมค่าเฉล่ีย เพื่อน าเสนอ
ขอ้มูลพื้นฐานในรูปแบบบทความและตารางแจกแจง เป็นตน้ 
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 3.3.2  การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) เป็นการวิเคราะห์ระดับการยอมรับ 
วธีิการปลูกขา้วแบบโยนกลา้ เพื่อบรรลุวตัถุประสงคก์ารศึกษา ขอ้ 2 จะท าการหาความสัมพนัธ์ของตวั
แปรอิสระและตวัแปรตามโดยใชก้ารทดสอบไคสแควร์ (chi-square) ซ่ึงมีสูตรดงัน้ี (สรชยั, 2551) 

𝑋2 =∑[
𝑂𝑖 − 𝐸𝑖
𝐸𝑖

]
2𝑘

𝑖=1

 

 ซ่ึง  𝑋2 = ค่าไคสแควร์ (chi-square) 
  𝑂i  = ค่าความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกต (observed frequency) 
  𝐸i  = ค่าความถ่ีท่ีคาดหวงัหรือความถ่ีตามทฤษฎี (expected frequency) 
  𝑘    = จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 

 ไคสแควร์ (chi-square) มีค่าเป็นบวกเสมอ เพราะจะเห็นไดจ้ากสูตรวา่ ตวัเศษนั้นยกก าลงัสอง
และตวัส่วนมีค่าเป็นบวกเสมอ การทดสอบในกรณีน้ีจะเป็นก่ีทดสอบด้านเดียว (one-tailed test) 
เพราะ chi-square ไม่ติดลบ และถา้ chi-square มีค่านอ้ย แสดงวา่ความถ่ีท่ีไดจ้ากการสังเกตกบัความถ่ี
ท่ีคิดว่าควรจะเป็นมีค่าใกล้กันมาก ซ่ึงเป็นทางดี ฉะนั้นจึงค านึงเพียงอย่างเดียวเท่านั้นคือ ค่ามาก
เท่าไหร่จึงจะปฏิเสธสมมติฐานนั้น 

 ในการหาค่าของ (chi-square) เพื่อดูว่าผลต่างจะมีนัยส าคญัหรือไม่ ตอ้งอาศยัตารางของ chi-
square และในการอ่านตารางน้ีต้องหาองศาแห่งความอิสระ (degree of freedom) ซ่ึงมีหลักการคิด
โดยทัว่ไปดงัน้ี 

  1) ส าหรับขอ้มูลท่ีตอ้งการทดสอบมีเพียงลกัษณะเดียว (single of classification) และมี k 
ประเภท df = k-1 
  2) ส าหรับข้อมูล ท่ีต้องการทดสอบมีสองลักษณะ ( two variable of classification) 
ลกัษณะหน่ึงมี c ประเภท และอีกลกัษณะหน่ึงมี r ประเภท df = (r-1) (c-1) 
  3) ถา้มีการค านวณใดๆ เพิ่มข้ึนจากการค านวณค่า chi-square ตามธรรมดาแลว้ degree of 
freedom จะลดลงอีกตามจ านวนค่าท่ีตอ้งประมาณมาใชจ้ากขอ้มูลของตวัอยา่ง 

 
 
 


