บทที่ 3
ระเบียบวิธีวจิ ัย
3.1 ข้ อมูลทีใ่ ช้ ในการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ ขอ้ มูลปฐมภูมิที่ได้จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
โดยใช้แบบสอบถาม ซึ่ งประกอบด้วยคาถามสองส่ วนคื อ ส่ วนแรกเป็ นคาถามด้านการผลิ ต ได้แก่
ปริ มาณผลผลิต การใช้ปัจจัยการผลิ ต เช่น พื้นที่เพาะปลูก ปริ มาณหน่อพันธุ์ที่ใช้ปลูก ปริ มาณการใช้
ปุ๋ ยเคมี ปริ มาณสารเคมีกาจัดและป้ องกันศัตรู พืชที่ใช้ จานวนแรงงานที่ใช้ และส่ วนที่สองเป็ นคาถาม
ด้านครัวเรื อน สังคม และเศรษฐกิ จ เช่ น ระดับการศึกษา ทัศนคติทางด้านการผลิต ประสบการณ์ใน
การผลิตของเกษตรกร กรรมสิ ทธิ์ ในที่ดิน การปลูกพืชชนิ ดอื่นแซม การเข้าร่ วมกลุ่มผูป้ ลูกสับปะรด
และการส่ งเสริ มของเจ้าหน้าที่จากภาครัฐ เป็ นต้น
3.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้ อมูล
การเลื อกจังหวัดตัวอย่างในการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้เลื อกกลุ่ มตัวอย่างจากการสุ่ มหลายขั้นตอน
(multi-stage random sampling) โดยเลื อกกลุ่ มตัวอย่างในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงราย
เนื่องจากเป็ นพื้นที่เพาะปลูกที่สาคัญของภาคตะวันตกและภาคเหนือตามลาดับ
การเลื อกอาเภอจะเลื อกอาเภอที่มีจานวนเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย มากที่สุ ด
จังหวัดละ 5 อาเภอ ซึ่งกระจายอยูใ่ นพื้นที่จงั หวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงราย
เมื่อเลือกอาเภอแล้วจะเลือกเกษตรกรที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกที่สามารถเก็บเกี่ยวปี แรกได้ในปี การ
ผลิต 2555/2556 ทาการเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากเกษตรกรตัวอย่างใช้การสุ่ มโดยบังเอิญ (accidental
sampling) โดยการกาหนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่างทั้งหมดด้วยการคานวณจากสู ตร Yamane (1973)
จากเกษตรกรที่ทาการปลูก สับปะรดทั้งหมด แล้วจึงให้น้ าหนักตามจานวนเกษตรกรที่กระจายอยูใ่ น
แต่ละอาเภอ ด้วยการคานวณจากสู ตร Yamane เพื่อหาขนาดตัวอย่างซึ่ งจะมีสูตรการคานวณดังนี้
n

โดยที่ N
n
e

คือ
คือ
คือ

N
1  Ne 2

(16)

ขนาดประชากรทั้งหมด
ขนาดตัวอย่างที่ตอ้ งการหา
ค่าความคลาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ 0.08
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ในพื้ น ที่ จงั หวัด ประจวบคี รีขนั ธ์ มี จานวนเกษตรกรผูป้ ลู กสั บปะรดรวม 12,254 ราย ดังนั้น
จานวนตัวอย่างจึงเท่ากับ
n

12,254
 154 .27
2
1  12,254 0.08 

n  154

ดังนั้นการกาหนดขนาดตัวอย่าง (sample size) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 92 % และสัมประสิ ทธิ์
ความผันแปรเท่ากับ 0.08 โดยใช้สูตรข้างต้นได้จานวนเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ที่
ใช้ในการศึ กษาครั้ งนี้ เท่ ากับ 154 ราย ซึ่ งแบ่งเป็ นรายอาเภอตามสั ดส่ วนขนาดของเกษตรกรแต่ล ะ
อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอเมืองประจวบคีรีขนั ธ์ อาเภอบางสะพาน อาเภอปราณบุ รี อาเภอหัวหิ น
และอาเภอสามร้อยยอด ดังตารางที่ 3.1 และจากการเก็บรวบรวมข้อมูลได้มี การเก็บ ข้อมูลมากกว่า
จานวนตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ ม จึงได้นาข้อมูลในส่ วนที่เกินจานวน 14 ตัวอย่าง มาใช้ในการวิเคราะห์
ซึ่งได้จานวนเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์รวมทั้งหมด 168 ราย
เกษตรกรในพื้นที่จงั หวัดเชียงรายมีจานวนเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดรวม 1,129 ราย ดังนั้น
จานวนตัวอย่างจึงเท่ากับ
n

1,129
 137 .25
2
1  1,129 0.08 

n  137

ดังนั้นการกาหนดขนาดตัวอย่าง (sample size) ที่ ระดับความเชื่ อมัน่ 92 % และสัมประสิ ทธิ์
ความผันแปรเท่ากับ 0.08 โดยใช้สูตรข้างต้นได้จานวนเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดเชี ยงรายที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 137 ราย ซึ่ งแบ่งเป็ นรายอาเภอตามสัดส่ วนขนาดของเกษตรกรประกอบด้วย
อาเภอเมืองเชียงราย อาเภอเชียงแสน อาเภอแม่จนั อาเภอแม่สาย และอาเภอพาน ดังตารางที่ 3.2 และจาก
การเก็บรวบรวมข้อมูลได้มีการเก็บข้อมูลมากกว่าจานวนตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ ม จึงได้นาข้อมูลใน
ส่ วนที่เกินจานวน 5 ตัวอย่าง มาใช้ในการวิเคราะห์ ซึ่ งได้จานวนเกษตรกรตัวอย่างในจังหวัดเชียงราย
รวมทั้งหมด 142 ราย
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ตารางที่ 3.1 จานวนเกษตรกรตัวอย่างแต่ละอาเภอในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
อาเภอ
จานวนเกษตรกร ร้อยละของเกษตรกร
จานวนเกษตรกร
(ราย)
ตัวอย่าง(ราย)
หัวหิน
2,479
24.84
38
ปราณบุรี
1,673
16.76
26
สามร้อยยอด
1,747
17.50
27
กุยบุรี
1,706
17.09
26
เมืองประจวบคีรีขนั ธ์
2,376
23.81
37
รวม
9,981
100.00
154
ที่มา: จากการคานวณ
ตารางที่ 3.2 จานวนเกษตรกรตัวอย่างแต่ละอาเภอในจังหวัดเชียงราย
อาเภอ
จานวนเกษตรกร ร้อยละของเกษตรกร
จานวนเกษตรกร
(ราย)
ตัวอย่าง(ราย)
เมืองเชียงราย
107
10.65
15
เชียงแสน
186
18.51
25
แม่จนั
272
27.06
37
แม่สาย
186
18.51
25
พาน
254
25.27
35
รวม
1005
100.00
137
ที่มา: จากการคานวณ
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลในการศึกษาประสิ ทธิภาพทางเทคนิคของการผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย
ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชี ยงราย มีลกั ษณะข้อมูลแบบภาคตัดขวาง (cross section data)
ซึ่ งผูว้ จิ ยั นั้นแบ่งขั้นตอนการวิเคราะห์ออกเป็ น 2 ขั้นตอน เพื่อตอบวัตถุประสงค์ของการวิจยั
ขั้นตอนที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1
วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา (descriptive analysis) โดยเป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะการผลิตและ
การใช้ปั จจัยการผลิ ตของเกษตรกรผูป้ ลู ก สับปะรดพัน ธุ์ปั ตตาเวี ยในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และ
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จังหวัดเชียงราย โดยทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ค่าสถิ ติร้อยละ ผลรวม และค่าเฉลี่ย ซึ่ งจะนาเสนอ
ในรู ปของบทความ ตาราง หรื อแผนภูมิ เป็ นต้น
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 และข้อที่ 3
วิเคราะห์ ขอ้ มู ลเชิ ง ปริ มาณ (quantitative analysis) โดยเป็ นการวิเคราะห์ ประสิ ทธิ ภาพทาง
เทคนิ คของการผลิตสับปะรดภายใต้เทคโนโลยีของแต่ละจังหวัดด้วย SFA การวิเคราะห์ขอ้ มูลจะใช้
การประมาณค่ า พารามิ เตอร์ ด้ ว ยวิ ธี maximum likelihood estimation (MLE) การศึ ก ษาครั้ งนี้ ใช้
โปรแกรม Frontier 4.1 ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิต สับปะรดพันธุ์
ปัตตาเวียของเกษตรกรผูป้ ลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงราย ซึ่ ง
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งการวิเคราะห์ขอ้ มูลออกเป็ น 4 ข้อย่อยเพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
1). ทาการวิเคราะห์ประสิ ทธิภาพทางเทคนิคการผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียของเกษตรกรใน
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรายและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความมีประสิ ทธิ ภาพการผลิต
สับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียของเกษตรกรในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงราย กาหนดดังสมการ
ที่ (5)
2). ทาการทดสอบเปรี ยบเทียบฟังก์ชนั ที่ใช้ในการผลิตระหว่าง Cobb-Douglas Function หรื อ
Translog Function โดยทดสอบสมมุติฐานทางสถิติเพื่อหารู ปแบบฟั งก์ชนั การผลิตที่เหมาะสมสาหรับ
ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ผ่านสถิติทดสอบ Likelihood-Ratio Statistic Test (LR-test)
3). ทดสอบเทคโนโลยีใ นการผลิ ต ที่ เหมื อ นกัน หรื อ ต่ างกัน เพื่ อ ทดสอบระหว่า งการใช้
ฟั ง ก์ ชัน การผลิ ต Stochastic Production Frontier แยกระหว่า งจัง หวัด ประจวบคี รี ข ัน ธ์ ก ับ จัง หวัด
เชี ยงราย หรื อการใช้ฟังก์ชนั การผลิ ต Stochastic Production Frontier รวมของทั้ง 2 จังหวัด หากสอง
พื้นที่มีเทคโนโลยีในการผลิตต่างกัน จาเป็ นต้องวิเคราะห์ดว้ ย Metafrontier โดยใช้ Likelihood-Ratio
Statistic Test (LR test)
4). ทาการวิเคราะห์อตั ราส่ วนทางเทคโนโลยีในการผลิตสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวียของเกษตรกร
ในจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์และจังหวัดเชียงรายกับการผลิตสับปะรดทั้งระบบบนเส้น Metafrontier โดย
ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ SHAZAM 8.0 และวิเคราะห์หาประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิคภายใต้การผลิตทั้ง
ระบบ ค่าที่ได้แสดงถึงระดับประสิ ทธิ ภาพทางเทคนิ คการผลิตภายใต้ Metafrontier หรื อเมื่อพิจารณา
ระบบการผลิ ต สั บ ปะรดของทั้ ง 2 จัง หวัด ร่ วมกั น ว่ า เกษตรกรท าการผลิ ต อยู่ ใ นช่ ว งระดั บ
ประสิ ทธิภาพการผลิตระดับใด
สถานที่ ท าการศึ ก ษาครั้ งนี้ ได้ศึ ก ษา ณ ภาควิช าเศรษฐศาสตร์ เกษตร คณะเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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