
 
 

บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

3.1 สถานที่ทําการวิจัย 
การวิจยัครั้งนีไ้ดกําหนดพืน้ที่ศึกษาในอําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม (ภาพที่ 3.1) โดย

สํารวจในพื้นที ่3 ตําบลที่เปนตัวแทนสวนผลไมหลัก 3 ประเภท คือ 

  -  ตําบลทาคาเปนตัวแทนพืน้ที่สวนมะพราว 

  - ตําบลบางนางลี่เปนตัวแทนพืน้ที่สวนสมโอ 

  - ตําบลแควออมเปนตัวแทนพืน้ที่สวนลิ้นจี่ 

 

 

      ภาพท่ี 3.1 แผนที่แสดง 3 ตําบลที่ดําเนินการวิจยั 
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ตารางที่ 3.1 ขนาดพืน้ที่ของตําบล   

แหลงที่มา: องคการบริหารสวนตําบล อําเภออัมพวา (2552) 

ทั้งนี้ในแตละตําบลไดเลือกพื้นที่ศึกษาสําหรับการวเิคราะหคุณภาพสิง่แวดลอมบริเวณคลองที่

ไหลผานสวนผลไมแตละประเภททีเ่ปนถิ่นอาศัยของหิง่หอยโดยมพีื้นทีศ่ึกษา ดงันี ้

     3.1.1 คลองทาคา  

เปนตัวแทนคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนมะพราว ต.ทาคา กําหนดจุดเกบ็ตัวอยางทัง้หมด 3 จุด 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 แผนที่จุดเก็บตัวอยางบริเวณสวนมะพราวคลองทาคา ต.ทาคา 

แหลงที่มา: www. GoogleEarth.com 

     

ลําดับ สถานที่(ตําบล) ขนาดของพืน้ที่(ตารางกิโลเมตร) 

1 ทาคา 8.700 

2 แควออม 4.800 

3 บางนางลี ่ 5.580 
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 3.1.2 คลองแควออม 

เปนตัวแทนคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนล้ินจี ่ ต. แควออม กําหนดจุดเกบ็ตัวอยางทัง้หมด 3 จุด 

 

 

 

 

 

 

 

   ภาพที่ 3.3 แผนที่จุดเก็บตัวอยางบริเวณสวนลิน้จี่คลองแควออม ต. แควออม 

แหลงที่มา: www.GoogleEarth.com 

     3.1.3 คลองบางแค  

เปนตัวแทนคลองที่ไหลผานพื้นที่สวนสมโอ ต. บางนางลี่ กําหนดจุดเก็บตัวอยางทั้งหมด 3 จุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.4  แผนที่จุดเก็บตัวอยางบริเวณสวนสมโอคลองบางแค  ต. บางนางลี่  คลองบางแค 

แหลงที่มา: www.GoogleEarth.com 
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3.2 เครื่องมือ อุปกรณ 
 3.2.1 เครื่องมือและอุปกรณที่ใชในการศึกษาประกอบดวย 

  3.2.1.1 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา 

(1) เครื่องมือที่ใชในภาคสนาม   

   - เครื่องวัดพิกัดทางภูมิศาสตร (Global Positioning System: GPS) 

   - เครื่อง pH meter  

   - เครื่อง DO meter 

- เครื่องนับจํานวน (Counter) 

- ขวดพลาสตกิ (Polyethylene) ขนาด 1 ลิตร จํานวน 60 ขวด 

- Label เพื่อบอกลักษณะและรายละเอียดของตัวอยางน้ํา 

   - เชือกฟาง 

   - กลองถายรูป 

   - กลองโฟมใสขวดน้ําตัวอยาง 

(2) เครื่องมือที่ใชในการหาคาโลหะหนักในน้าํ 

- เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

(3) เครื่องมือที่ใชหาคาความชื้นในดนิ 

- เครื่องชั่ง (Balance) ทศนยิม 4 ตําแหนง 

- ตูอบ (Oven)  

(4) เครื่องมือที่ใชหาคาโลหะหนักในดนิ 

- ตูอบ (Oven)  

- เครื่อง Atomic Absorption Spectroscopy (AAS) 

- เครื่องปมสญูญากาศ (Vacuum pump) 

- เครื่องยอยสลาย (Digestion unit) 

(5) เครื่องมือที่ใชในการจัดทําระบบสารสนเทศทางภูมศิาสตร 

- แผนที่ภูมิประเทศอําเภออมัพวา มาตราสวน 1:50,000 

              - เครื่องวัดพกิดัทางภูมิศาสตร (Global Positioning System: GPS) 

            - โปรแกรม ArcGIS (Version 9.3) 
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3.3 ขั้นตอนการดําเนินการวิจยั 
ข้ันตอนในการศึกษามีดงันี ้
3.3.1 สํารวจประเภทของสวนผลไมที่เปนถิ่นอาศยัของหิ่งหอยในอําเภออัมพวา  

 3.3.1.1 ศึกษาขอมูลพืน้ทีศ่ึกษารูปและแผนที่ของจงัหวัดสมทุรสงคราม ติดตอซ้ือแผนที่ภูมิ

ประเทศ แบบดิจิตอล มาตราสวน 1:50,000 จากกรมแผนทีท่หาร 

 3.3.1.2 จัดทาํแบบสํารวจขอมูลเพื่อสรางฐานขอมูล ประเภทสวนผลไม  การจัดการสิ่งแวดลอม

ของสวนผลไม และขอมูลประวัติการเปนถิน่อาศัยของหิง่หอยในพืน้ที ่

 3.3.1.3 สํารวจขอมูลภาคสนามโดยใชแบบสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาการกระจายตวัของหิง่หอยใน

พื้นที่สวนผลไมแตละประเภทและบันทึกคาพิกัดทางภูมศิาสตรโดยใช GPS  

 3.3.1.4 รวบรวมขอมูลเพื่อจัดทาํฐานขอมูลสําหรับระบบสารสนเทศภูมิศาสตรโดยมีขอมูลที่

สําคัญคือ                          

      1) พิกัดทางภูมิศาสตรของพืน้ที่สวนผลไมที่ตองการศึกษา 

                             2) ขอมูลประวัติการพบหิ่งหอยในพืน้ที่สวนผลไมแตละประเภท 

3.3.1.5  นําเขาขอมูลและพกิัดทางภูมิศาสตร โดยใชโปรแกรม Map source และ วิเคราะห

ขอมูลดวยโปรแกรม ArcGIS 9.3    

3.3.1.6  จัดทาํแผนที่ตาํแหนงและการกระจายตวัของหิง่หอยตามประเภทของสวนผลไม 

ในอําเภออัมพวา จ.สมทุรสงคราม 

3.3.2 ศึกษาคุณภาพสิ่งแวดลอมของสวนผลไมที่เหมาะสมตอการอนุรกัษหิ่งหอย 

3.3.2.1  กําหนดจุดเก็บตัวอยาง ในพื้นทีค่ลองที่เปนตัวแทนสวนผลไมทั้ง 3 ประเภทโดยเก็บ

ตัวอยางน้าํ และดิน ทั้ง 3 คลองทาํการเกบ็ตัวอยางคลองละ 3 จุด เดอืนละ 3 วนั วนัละ 1 คร้ังระหวาง

เดือนมิถนุายน 2553 – สิงหาคม 2553  

3.3.2.2 เก็บตัวอยางน้ําและดินตะกอนเพื่อศึกษาคุณภาพน้ําทางกายภาพและเคมี โดยใช

วิธีการเก็บตัวอยางแยก (Grab or Catch samples) ที่ระดับความลึก 30 ซ.ม จากผิวน้ํา พารามิเตอรที่

ศึกษา ไดแก 

- ออกซิเจนละลาย (DO) 
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- ความเปนกรดดาง (pH) 

- ความชื้นในดิน 

   - โลหะหนักในดิน 

- โลหะหนักในน้ํา 

3.3.2.3  ลองเรือเพื่อนับหิ่งหอยในคลองทีม่ีการเก็บตัวอยางน้าํและดินโดยใชเครื่องนบั 

(Counter) ระหวางเวลา 19.00 – 23.00 น.  โดยใชเครื่องนับพรอมกนั 3 เครื่อง แลวนํามาหาคาเฉลี่ย

ของจํานวนหิง่หอย โดยการบันทกึวนัและเวลาที่พบหิ่งหอย ซึ่งทําการศึกษาทั้ง 2 ฝงของลําคลอง 

3.3.2.4  เปรียบเทียบความแตกตางของคณุภาพน้าํและดินตะกอนในพื้นที่สวนผลไมตางชนิด 

3.3.2.5 ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพน้ําและดนิตะกอนกับจํานวนหิง่หอย บริเวณสวน

ผลไมที่พบหิ่งหอย 

3.3.3. ศึกษารูปแบบการจดัการสวนผลไมที่มีผลตอการอนุรกัษหิ่งหอยในอําเภออัมพวา 

3.3.3.1 ศึกษารูปแบบการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมทีพ่บหิง่หอยในอําเภออัมพวาโดย

ใชแบบสํารวจขอมูลที่ไดจัดทําขึ้นในขั้นตอนที ่3.3.1.2 

 3.3.3.2 เก็บรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการศึกษา 
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- เก็บขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลสวนผลไมทั้ง 

3 ประเภท พรอมบันทึกพิกัดทางภูมิศาสตร 
 

จัดทําแบบสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาการกระจายตัว ของ

หิ่งหอยและการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไม 

กําหนดจุดเก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําและดิน  

 

การศึกษาภาคสนาม 

เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ําและดิน 

- คา pH 

-คาDO 

- คาความเค็มในน้ํา 

- อุณหภูมิในดิน 

-สํารวจขอมูลประชากรหิ่งหอยในพื้นที่ศึกษา 

- จัดทําระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร  

- จัดทําแผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอย             

การวิเคราะหในหองปฏิบัติการ 

- คาความชื้นในดิน 

-หาโลหะหนักในดิน 

-หาคาโลหะหนักในน้ํา 

- แผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอย           

- วิธีการจัดการสิ่งแวดลอมของสวนผลไมเพื่อ

อนุรักษถิ่นอาศัยของหิ่งหอย                            

สรุปและวิเคราะหผลการวิจัย 

คัดเลือกพื้นที่ศึกษา 

 

รวบรวมขอมูลทุติยภูมิจากแหลงขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

 

 

    

    

 

 

 

ภาพที่ 3.5 แผนผังข้ันตอนการดําเนินงานวิจยั 
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3.4 การวิเคราะหกลุมตัวอยาง 
  3.4.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  ประชากรในพืน้ที่สวนผลไมที่เกีย่วของในอําเภออัมพวา จังหวัดสมทุรสงคราม  โดยมี

ขอมูลจํานวนสวนผลไมแตละประเภท ดงัตารางที ่3.3 

ตารางที่ 3.2 จํานวนครัวเรือนที่ปลูกผลไมในพืน้ที่ตําบลทาคา แควออมและบางนางลี ่

แหลงที่มา: สํานักงานเกษตร จังหวัดสมทุรสงคราม (2551) 
 
 3.4.2 การกําหนดกลุมตัวอยาง 

  โดยการใชขนาดกลุมตัวอยางตามวิธกีารของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมัน่ 

95% มีสูตรดังนี ้

 

  สูตร Taro Yamane,      n =    

       โดย   n   หมายถงึ   ขนาดของกลุมตัวอยาง 

  N   หมายถงึ   ขนาดประชากร 

  e   หมายถงึ    คาความคลาดเคลื่อนเทากบั 0.05 

 จากตาราง 3.1 สามารถคํานวณหากลุมตัวอยางโดยใชสูตรของ Taro Yamane ไดดังนี ้

  จากสูตร  n =                                          

     N = 1838  

                                                              n =     

                                                              n =     

                                                              n =     328.5 

ดังนัน้ ในการศึกษาครั้งนี้จึงสํารวจขอมูลในพืน้ที่สวนผลไมทั้ง 3 ประเภท จํานวน 329 แหง 

เพื่อใหครอบคลุมกลุมตัวอยางพื้นที่สวนผลไมทั้ง 3 ตําบล  

ตําบล จํานวนครัวเรือนผู

ปลูกสมโอ(ราย) 

จํานวนครัวเรือนผู

ปลูกลิ้นจี่(ราย) 

จํานวนครัวเรือนผู

ปลูกมะพราว(ราย) 

รวม 

ทาคา 8 - 665 673 

แควออม 262 268 63 593 

บางนางลี ่ 183 46 343 572 

รวม 453 314 1071 1838 
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3.5 ระยะเวลาทําวิจัย และแผนการดําเนินงานตลอดโครงการวิจยั 

ระยะเวลาดําเนินโครงการ 12 เดือน ตัง้แตเดือนตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 

เดือน ขั้นตอนการดําเนินงาน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. คัดเลือกพื้นที่ศึกษา             

2.รวบรวมขอมูลทุติยภูมิ              

3. จัดทาํแบบสํารวจขอมูลเพื่อศึกษาการ

กระจายตวั ของหิง่หอยและการจัดการ

ส่ิงแวดลอมของสวนผลไม 

             

4.เก็บขอมูลจากแบบสํารวจขอมูลสวน

ผลไม พรอมบันทกึพกิัดทางภูมิศาสตร 

            

5. เก็บตัวอยางและวิเคราะหคุณภาพน้ํา

และดิน 

            

6. วิเคราะหในหองปฏิบัติการ             

7.จัดทําแผนที่การกระจายตัวของหิ่งหอย                  

8. สรุปและวิเคราะหผล             

9. จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ             
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