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วิธีดําเนนิการวิจัย 
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1  ประชากร 

ประชากรในสวนของเกษตรกรในการศึกษาครั้งนี้คือเกษตรกรผูปลูกทุเรียนในอําเภอตางๆ 

ทั้งหมด 6 อําเภอ ของจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีจํานวน 1,364 ครัวเรือน (ณ สิ้นป 2557) จากฐานขอมูล

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี แบงเปนอําเภอเมือง 585 ครัวเรือน อําเภอบางกรวย 191 

ครัวเรือน อําเภอบางใหญ 200 ครัวเรือน อําเภอปากเกร็ด 347 ครัวเรือน อําเภอบางบัวทอง 30 

ครัวเรือน และอําเภอไทรนอย 11 ครัวเรือน 

3.1.2  กลุมตัวอยาง 

การกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเพื่อการเก็บขอมูลสําหรับการศึกษาครั้งนี้ใชตามเกณฑของ 

Krejcies and Morgan ที่มีคาความเชื่อมั่นในการเปนตัวแทนของประชากร 95% โดยจํานวน

ประชากร 1,400 จะใชกลุมตัวอยาง 302 ราย แตไดเก็บจริงจํานวน 309 ราย และในการสุมตัวอยาง

นี้จะพิจารณาสุมตัวอยางแบบแบงชั้น (stratified random sampling) โดยพิจารณาเปนสัดสวนกับ

จํานวนครัวเรือนเกษตรกรในแตละอําเภอ สําหรับอําเภอบางบัวทองและไทรนอยมีจํานวนตัวอยาง

คอนขางนอยทําใหการวิเคราะหทําไดยากจึงไดใชวิธีรวมเกษตรกรของอําเภอบางบัวทองและไทรนอย

เขาดวยกัน หลังจากนั้นจะใชวิธีการสุมตัวอยางในแตละอําเภออยางงาย (simple random 

sampling) ตามจํานวนตัวอยางตามเกณฑ แลวนํามาวิเคราะหหาคาความสัมพันธทางสถิติตางๆ 

รายละเอียดของกลุมตัวอยางตามตารางที่ 3.1  

 

ตารางท่ี 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากร จํานวนครัวเรือน ตัวอยางตามเกณฑ ตัวอยางที่เก็บจริง 

เกษตรกรในอําเภอเมือง  585 129 132 

เกษตรกรในอําเภอบางกรวย 191 42 43 

เกษตรกรในอําเภอบางใหญ  200 44 45 

เกษตรกรในอําเภอบางบัวทอง 30 7 
10 

เกษตรกรในอําเภอไทรนอย  11 3 

เกษตรกรในอําเภอปากเกร็ด 347 77 79 

 1,364 302 309 
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3.1.3  ประชากรในสวนที่เกี่ยวของอื่นๆ 

ประชากรในสวนนี้ไดแก เจาหนาที่ภาครัฐ องคกร/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการใชพื้นที่ปลูก

ทุเรียนในจังหวัดนนทบุรีทั้งในระดับประเทศและระดับทองถิ่น ปราชญชาวบาน นักวิชาการ โดยจะ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงกับผูที่สามารถใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี ไดแก 

เจาหนาที่จากผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนจากสํานักงานเกษตรจังหวัด และอําเภอเมือง

นนทบุรี ปราชญชาวบาน นักวิชาการ 

 

3.2  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ การประชุมสนทนากลุมยอย ผูมี

สวนไดสวนเสียทั้งในพื้นที่การศึกษา ทั้งเกษตรกร เจาหนาที่ภาครัฐ องคกร/หนวยงานทั้งในระดับ

ทองถิ่นและระดับประเทศที่เกี่ยวของ 

 

3.3  วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

การเก็บรวบรวมขอมูลทั้งจาก 

 1) ขอมูลทุติยภูมิจากหนวยงานตางๆ ที่ เกี่ยวของ ตํารา เอกสารทางวิชาการ และ

อินเทอรเน็ต 

 2) ขอมูลปฐมภูมทิี่เก็บจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณนี้ มีรายละเอียด ดังนี ้

(1) การเก็บขอมูลจากเกษตรกรที่เปนกลุมตัวอยางจะใชแบบสอบถาม โดยมีผูชวย

นักวิจัยที่คณะนักวิจัยไดอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบสอบถามกอนไปสอบถามเกษตรกร 

โดยขอคําถามในแบบสัมภาษณ แบงออกเปน 3 สวนหลัก ไดแก 

 สวนที่ 1 เปนขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ลักษณะการถือครองพื้นที่ปลูกทุเรียน ระยะเวลาการปลูกทุเรียน เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานให

ทราบถึงลักษณะทั่วไปของเกษตรกร 

 สวนที่  2 เปนขอมูลเกี่ยวกับการผลิตและการตลาดทุเรียนนนท ไดแก พื้นที่

เพาะปลูก วิธีการขายผลผลิต การกูยืมมาเพื่อการผลิต ปญหาการผลิตและการตลาดทุเรียน การ

สงเสริมจากภาครัฐ การมองแนวโนมในอนาคตของการปลูกทุเรียนของชาวสวนผูตอบ เปนตน เพื่อ

ตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยในขอ 1 คือ วิเคราะหความตองการของเกษตรกร สถานการณ/ปจจัย

การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูกทุเรียนและแนวโนม 

 สวนที่ 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของเกษตรกรตอการคุมครองพื้นที่การปลูก

ทุเรียนจังหวัดนนทบุรี ไดแก การถามความคิดเห็นถึงสาเหตุที่ทําใหสวนทุเรียนนนทลดลงกวาในอดีต 
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ปจจัยที่จะทําใหเกษตรกรยังคงอนุรักษพื้นที่ปลูกทุเรียนตอไป การประกาศคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียน

นนทมิใหมีการเปลีย่นแปลงไปใชเปนพื้นที่ประเภทอื่นๆ รวมทั้งขอเสนอแนะอื่นๆ ของเกษตรกรผูตอบ 

เปนตน 

เพื่อตอบวัตถุประสงคทั้งในขอ 1) ขอ 2) และ ขอ 3)  

รายละเอียดของแบบสอบถามเกษตรกรปลูกทุเรียนที่เปนกลุมตัวอยางปรากฏใน

ภาคผนวก 

(2) การเก็บขอมูลจากเจาหนาที่ภาครัฐ องคกรทีเ่กี่ยวของกบัการอนุรกัษทุเรยีน ปราชญ

ชาวบานดานทุเรียนในกลุมนี้จะใชวีการสัมภาษณ โดยคณะนักวิจัยประเด็นที่สัมภาษณ ไดแก 

 1.  สถานการณการปลูกทุเรียนนนท 

 2.  ความคิดเห็นในการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท 

 3.  วิธีการในการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท 

 4.  บทบาทของภาคสวนตางๆ ในการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท 

 5.  จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในการคุมครองพื้นที่ปลูกทุเรียนนนท 

รายละเอียดของแบบสัมภาษณปรากฏในภาคผนวก 

(3) การเก็บรวบรวมขอมูลจากการประชุมกลุมยอย (focus group) เพื่อรับฟงความ

คิดเห็นจากกลุมเกษตรกรเจาหนาที่ภาครัฐ องคกร/หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของ นักวิชาการ จํานวน 

20 ราย 

โดยมีการตั้งประเด็นสนทนาสําคัญๆ ไดแก 

- นักวิจัยนําผลการศึกษาเบื้องตนที่ไดจากแบบสอบถามเกษตรกรและแบบสัมภาษณ 

นําเสนอตอที่ประชุมเพื่อขอความคิดเห็นหรือขอวิเคราะหของผูเขารวมประชุมในแตละทาน 

- ประเด็นจุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ของการอนุรักษพื้นที่การปลูก

ทุเรียน 

- ประเด็นขอคิดเห็น ดานนโยบาย/มาตรการรัฐหรือประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการอนุรักษ

พื้นที่การปลูกทุเรียน 

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 งานศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาในเชิงคุณภาพ ใชคาสถิติเบื้องตนเปนสถิติเชิงพรรณนาในการ

วิเคราะหปญหา โดยจากขอมูลสถิติทั้งหมดที่ไดจะนํามาประมวลผลการวิเคราะหหาคาสถิติเชิง

พรรณนา เชน คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนํามาวิเคราะหประมวลผลโดยใชการ

วิเคราะห SWOT และใชวิธีวิเคราะหแบบ scenario analysis 
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 โดยมีกระบวนการวิเคราะห ดังนี้ 

 1) ศึกษาขอมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวของทั้งหมด 

 2) จัดทําแบบสอบถามเกษตรกร และแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูที่เกี่ยวของ นําไป

ทดสอบกอนการสอบถามกลุมตัวอยาง (pre-test)  

 3) คณะวิจัยและผูชวยวิจัยเขาไปในพื้นที่ทุกอําเภอของจังหวัดนนทบุรี เมื่อสอบถาม

เกษตรกรโดยการสุมตัวอยางในแตละอําเภออยางงาย (simple random sampling) 

 4. คณะวิจัยดําเนินการสัมภาษณ ปราชญชาวบานทางดานทุเรียน ขาราชการในพื้นที่ เชน 

เกษตรจังหวัด เกษตรอําเภอ เจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด รวมทั้งนักวิชาการที่ศึกษาดาน

ทุเรียน  

 5. นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาประมวลผลวิเคราะหหาคาสถิติ และนําขอมูลจากการ

สัมภาษณมาประมวลวิเคราะหผลเชิงคุณภาพ 

 6. นําผลที่ไดมาจัดทําการประชุมกลุมยอย (focus group) ซึ่งประกอบดวย หนวยงาน

ราชการ เกษตรกรที่เปนผูรู (ผูเชี่ยวชาญ) นักวิชาการ ประมาณ 20 คน เพื่อสอบถามผลที่ไดกับ

ขอคิดเห็นของที่ประชุม 

 7. ทําการวิเคราะหขอมูลที่ไดทั้งหมดโดยใชการวิเคราะหหาจุดออน จุดแข็ง อุปสรรค และ

โอกาส (SWOT Analysis) ของการคุมครองพื้นที่เพาะปลูกทุเรียนจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งการ

วิเคราะหแบบ scenario analysis โดยการ 

  1) กําหนดปญหาและขอบเขตของสถานการณพื้นที่ปลูกทุเรียนมีแนวโนมลดลงในพื้นที่

อําเภอตางๆ ของจังหวัดนนทบุรี 

  2) วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแหลงตางๆ ทั้งขอมูลทุติยภูมิที่มีอยูตามหนวยงานองคกร

ตางๆ ขอมูลจากแบบสอบถามเกษตรกร แบบสัมภาษณเจาหนาที่รัฐ ปราชญชาวบาน นักวิชาการ 

และผลการสนทนากลุมยอย 

  3) วิเคราะหแนวโนมที่สําคัญที่ไดจากการวิเคราะหขอมูลที่เปนพลังผลักดันใหเกิด

สถานการณพื้นที่ปลูกทุเรียนที่ลดลงในปจจุบันและแนวโนมในอนาคต โดยพิจารณาจาก 

   - ปจจัยทางดานสภาพแวดลอมของพื้นที่ 

   - เงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่กระทบตอพื้นที่ 

   - โครงสรางแนวโนมดานประชากรศาสตร เชน อายุ ครอบครัวของเกษตรกร ซึ่งมี

ผลตออาชีพนี้ในอนาคต 

   - ปจจัยทางดานสังคม เชน ทัศนคติของเกษตรกรผูปลูกทุเรียน คานิยม/ความภูมิใจ

ในอาชีพ วิถีชีวิตของเกษตรกร 

 




