
33 
 

 

บทที่ 3     
 

วิธีด าเนนิการวิจัย 
 
 

ในกำรด ำเนินวิจัยเพื่อตอบวัตถุประสงค์ครั้งนี้ จะด ำเนินกำรโดยใช้กำรส ำรวจข้อมูล เพื่อรวบรวมข้อมลู
สภำพกำรผลิต ผลผลิต ต้นทุน รำยได้ และก ำไรที่เกษตรกรได้รับในปี 2558 และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
ยำงพำรำและเกษตรกรผู้ปลูกยำงพำรำ หลังจำกนั้นจึงใช้ วิธีพรรณนำด้วยข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับยำงพำรำ 
วิธีกำรทำงคณิตศำสตร์พัฒนำแบบจ ำลองทำงเศรษฐศำสตร์เกี่ยวกับรำคำยำงพำรำ และวิธีกำรทำงสถิติทดสอบ
แบบจ ำลองและวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนของภำครัฐ สำมำรถแบ่งออกเป็นวิธีกำรศึกษำ และข้ันตอนกำร
ศึกษำวิจัย ดังรำยละเอียดต่อไปนี้ 
 

วิธีการศึกษา  

 กำรศึกษำวิจัยเรื่อง แบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำและกำรประยุกต์ใช้กับเกษตรกรผู้ปลูก

ยำงพำรำครั้งนี้ ใช้วิธีกำรศึกษำ 4 วิธี ได้แก่  วิธีกำรส ำรวจ (Survey Research) 2) วิธีพรรณนำด้วยข้อมูลและ

สถิติต่ำงๆ (Descriptive Analysis)  3) วิธีกำรทำงคณิตเศรษฐศำสตร์ (Mathematical Economics Model) 

4) วิธีกำรวิจัยทำงเศรษฐมิติ (Econometric Research) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย ดังต่อไปนี้ 

 

1) วิธีการส ารวจ (Survey Research) วิธีกำรนี้จะช่วยให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับ

สภำพกำรผลิต ผลผลต ต้นทุน รำยได้ และก ำไรที่เกษตรกรได้รับ โดยกำรเก็บและรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิจำก

กำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงที่ปลูกยำงพำรำในพื้นที่จังหวัดบึงกำฬ จันทบุรี และสงขลำ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีกำรท ำสวน

ยำงพำรำคำมำกที่สุดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ(บึงกำฬ) ภำคตะวันออก (จันทบุรี)และภำคใต้ (สงขลำ) โดย

ใช้แบบสอบถำมส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำงแบบมีจุดมุ่งหมำย หรือกำรเลือกแบบจ ำเพำะเจำะจง  (Purposive 

Sampling) โดยเลือกจังหวัดที่มีกำรปลูกยำงพำรำมำกที่สุดของแต่ละภำค แล้วจึงเลือกพื้นที่ระดับอ ำเภอใน

จังหวัดนั้นๆ จังหวัดละ 3 อ ำเภอๆ โดยมุ่งเน้นเฉพำะอ ำเภอที่มีกำรปลูกยำงมำกที่สุด โดยเลือกกลุ่มตัวอย่ำง

อ ำเภอละ 10 คน รวมทั้งหมด 30 คนต่อจังหวัด ซึ่งประกอบด้วยอ ำเภอนำทวี อ ำเภอเทพำ อ ำเภอสะเดำ ใน

จังหวัดสงขลำ อ ำเภอนำยำยอำม อ ำเภอแก่งหำงแมว อ ำเภอเขำคิชฌกูฎ ในจังหวัดจันทบุรี และอ ำเภอเมืองบึง

กำฬ อ ำเภอพรเจริญ อ ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ  

 

นอกจำกนี้ยังส ำรวจข้อมูลปฐมภูมิจำกกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับรำคำยำงพำรำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ 

เช่น สมำคมยำงพำรำไทย ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง (สกย.) ผู้ประกอบกำรยำงพำรำ และ
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เกษตรกรชำวสวนยำง เพื่อน ำข้อมูลมำอธิบำยต้นทุน รำคำขำยและก ำไรจำกยำงพำรำ ส ำหรับวิเครำะห์กำร

บิดเบือนกลไกตลำดของรำคำยำงพำรำ และกำรใช้ประโยชน์จำกตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทยใน

กำรลดควำมผันผวนของรำคำยำงพำรำ 

 

ในกำรส ำรวจข้อมูลนั้น ผลกำรส ำรวจอำจจะอยู่ในรูปของข้อมูลเชิงกำรจัดอันดับกำรแปลคะแนน
ค่ำเฉลี่ย เป็นระดับจำกข้อมูลที่เป็น  Rating Scale ซึ่งมี 5 ระดับใช้เกณฑ์สัมบูรณ์ (Absolute Criteria) โดยใช้
ขอบเขตเขตที่แท้จริงของแต่ละช่วงคะแนน ทั้งนี้กำรใช้ขอบเขตที่แท้จริง (Exact Limuts) คือ ค่ำที่อยู่ระหว่ำง
ขอบเขตบนและขอบเขตล่ำง โดยเกิดจำกค ำถำมที่มีตัวเลือกเป็น Rating Scale ซึ่งมีค่ำคะแนนเป็น 1 , 2 , 3 , 
4 และ 5 ท ำให้ทุกคะแนนจะมีขอบเขตต่ ำ และ ขอบเขตสูงดังนี้  

 
 - ระดับมากท่ีสุด มีขอบเขตที่แท้จริงของค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 4.51 - 5.50 หรือ 4.51 – 5.00  
  (เนื่องจำกค่ำสูงสุดคือ 5.00)  
 - ระดับมาก  มีขอบเขตที่แท้จริงของค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 3.51 - 4.50  
 - ระดับปานกลาง  มีขอบเขตที่แท้จริงเฉลี่ยเท่ำกับ 2.51 - 3.50  
 - ระดับน้อย  มีขอบเขตที่แท้จริงเฉลี่ยเท่ำกับ 1.51 - 2.50  
 - ระดับน้อยท่ีสุด มีขอบเขตที่แท้จริงเฉลี่ยเท่ำกับ 0.51 - 1.50 หรือ 1.00 – 1.50  
  (เนื่องจำกค่ำต่ ำสุดคือ 1.00)  
 

2) วิธีพรรณนาด้วยข้อมูลและสถิติต่างๆ (Descriptive Analysis) วิธีกำรนี้จะช่วยให้สำมำรถ

บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับสภำพกำรผลิต ผลผลต ต้นทุน รำยได้ และก ำไรที่เกษตรกรได้รับ  โดยน ำข้อมูล

เกี่ยวกับยำงพำรำในด้ำนต่ำงๆทั้งในอดีตและปัจจุบันมำสรุป ค ำนวณสัดส่วน ร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

มำตรฐำน ค่ำสูงสุด ค่ำต่ ำสุด และแสดงผลในรูปตำรำงหรือกรำฟเพื่ออธิบำยถึงสภำพทั่วไป สำเหตุของปัญหำ 

แนวโน้ม และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรำคำยำงพำรำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมทั้งจะรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ

ทำงด้ำนอุปสงค์และอุปทำนของยำงพำรำจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร สถำบันวิจัย

ยำง  กรมวิชำกำรเกษตร ส ำนักงำนสถิติแห่งชำติ ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) สมำคมยำงพำรำไทย 

ส ำนักงำนกองทุนสงเครำะห์กำรท ำสวนยำง (สกย.) รวมทั้งตลำดกลำงยำงพำรำที่ส ำคัญของประเทศไทย และ

ข้อมูลรำคำยำงแผ่นดิบรมควันช้ัน 3 จำกธนำคำรโลก (World Bank Commodity Price Data)  เป็นต้น 

 

3) วิธีการทางคณิตเศรษฐศาสตร์ (Mathematical Economics Model) เป็นวิธีกำรศึกษำที่

สำมำรถให้บรรลุวัตถุประสงค์กำรพัฒนำแบบจ ำลองกำรก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เหมำะสม โดยใช้หลักทำง

คณิตศำสตร์และเศรษฐศำสตร์พัฒนำแบบจ ำลองก ำหนดรำคำยำงพำรำ ส ำหรับใช้อธิบำยกำรก ำหนดรำคำ
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ยำงพำรำในระบบเศรษฐกิจที่เหมำะสมที่สุด โดยเช่ือมโยงกับรำคำยำงพำรำในตลำดโลกกับรำคำยำงพำรำที่

เกษตรกรได้รับ และเช่ือมโยงระหว่ำงรำคำยำงพำรำในอดีตกับรำคำยำงพำรำในปัจจุบัน ซึ่งจะแสดงให้เห็นกำร

จัดสรรทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพในระบบเศรษฐกิจตำมหลักเศรษฐศำสตร์  

 

4) วิธีการวิจัยทางเศรษฐมิติ (Econometric Research) โดยใช้เครื่องมือทำงสถิติ ประกอบด้วย 

Multiple Regression, เพื่อหำปัจจัยก ำหนดรำคำยำงพำรำที่เกษตรกรได้รับ เช่น รำคำน้ ำยำงสด รำคำยำง

ก้อนถ้วย และทดสอบควำมมีประสิทธิภำพของตลำดสินเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย โดยกำรทดสอบ Unit 

Root Test, Granger Causality, Cointegration, Error Correction Vector Model เพื่อวัดกำรส่งผ่ำนรำคำ

ยำงในตลำดโลกมำสู่รำคำยำงในตลำดท้องถ่ิน และประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศ

ไทยในกำรซื้อขำยยำงพำรำ รวมทั้งจะท ำให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับกำรศึกษำลกระทบของกำรเปลีย่นแปลง

รำคำยำงพำรำในตลำดโลกที่มีต่อำยได้ของเกษตรกรที่ปลูกยำงพำรำในภำคต่ำงๆของประเทศไทย  โดยใช้

ข้อมูลปฐมภูมิ ข้อมูลทุติยภูมิจำกแหล่งข้อมูลต่ำงๆ เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ส่งออกยำงพำรำของ

ไทย กระทรวงพำณิชย์ กระทรวงกำรคลัง ธนำคำรแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นต้น 

 

 

 ทั้งนี้ แบบจ ำลองในรูปของสมกำรถดถอยพหุคูณเชิงเส้น จะได้ว่ำ  

 

  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

ตัวแปรตาม 

 รำคำยำงพำรำ (รำคำยำง

ก้อนถ้วย รำคำน้ ำยำงสด 

รำคำยำงแผ่นรมควัน) 

ตัวแปรอิสระ 

 ต้นทุนกำรปลูกยำงพำรำ 

 พื้นที่เพำะปลูกยำงพำรำ 

 รำยได้จำกผลผลติยำงพำรำ 

 รำยจ่ำยจำกกำรปลูกยำงพำรำ 

 รำยได้อ่ืนๆ 

 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 
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ขั นตอนการศกึษาวจิัย 

 ในกำรด ำเนินกำรวิจัยครั้งนี้ ได้ด ำเนินกำรตำมขั้นตอนตำมล ำดับดังนี้ 

 1) กำรทบทวนวรรณกรรม เพื่อศึกษำทฤษฎี แนวคิด วิธกีำรศึกษำ ผลกำรศึกษำและจุดอ่อนของ

งำนวิจัยเก่ียวกับรำคำยำงพำรำที่ผ่ำนมำ 

 2) ออกแบบสอบถำม ส ำหรับกำรลงส ำรวจข้อมูลกำรปลูกยำงพำรำจำกกลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน 30 

คน ให้สำมำรถตอบวัตถุประสงค์เก่ียวกับสภำพกำรผลิต ผลผลิต ต้นทุน รำยได้ และก ำไรที่เกษตรกร

ได้รับ 

 3) ลงพื้นที่ส ำรวจข้อมูลสภำพกำรผลิต ผลผลิต ต้นทุน รำยได้ และปัญหำกำรปลูกยำงพำรำจำก

กลุ่มตัวอย่ำงจังหวัดละ 30 คน ประกอบด้วย อ ำเภอนำทวี อ ำเภอเทพำ อ ำเภอสะเดำ ในจังหวัดสงขลำ 

30 คน อ ำเภอนำยำยอำม อ ำเภอแก่งหำงแมว อ ำเภอเขำคิชฌกูฎ ในจังหวัดจันทบุรี จ ำนวน 30 คน 

และอ ำเภอเมืองบึงกำฬ อ ำเภอพรเจริญ อ ำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกำฬ จ ำนวน 30 คน 

 4) สรุปข้อมูลจำกผลกำรส ำรวจกลุ่มตัวอย่ำง โดยแสดงให้เห็นในรูปของตำรำง ค ำอธิบำย

พรรณนำเก่ียวกับลักษณะของเกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำง และลักษณะทั่วไปของกำรปลูกยำงพำรำ 

 5) ประมวลผลด้วยแบบจ ำลองกำรถอถอยเชิงเส้น เพื่อศึกษำปัจจัยที่มีผลต่อกำรก ำหนดรำคำ

พำรำที่เกษตรกรได้รับ 

 6) หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงรำคำยำงพำรำแผ่นดิบชั้น 3 กับรำคำยำงแผ่นรมควันชั้น 3 เดือนใกล้ 

ในตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ เพื่อทดสอบประสิทธิภำพของตลำดสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำแห่งประเทศไทย

ในกำรซื้อขำยยำงพำรำ 

 7) หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงของรำคำยำงพำรำในตลำดโลก กับรำคำยำงพำรำที่

เกษตรกรขำยได้ 

 8) สรุปผลกำรวิจัย อภิปรำยผล และข้อเสนอแนะ  


