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บทที ่3 

ระเบียบวธีิการศึกษา 

ระเบียบวิธีการศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั 
ในเขตอ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอดอกค าใต ้และอ าเภอภูกามยาว จงัหวดัพะเยา ประกอบดว้ยการก าหนด
ขอบเขตการศึกษา แหล่งขอ้มูลท่ีใชใ้นการศึกษา เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา การวิเคราะห์ขอ้มูล และ
ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษาดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 

3.1.1 ขอบเขตเน้ือหา 

การศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย์ต่อสหกรณ์เล้ียงปลา
บา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ท าการศึกษาเก่ียวกบัความคิดเห็นของเกษตรกรในดา้นพื้นฐานส่วน
บุคคล เศรษฐกิจ และสังคมต่อการตดัสินใจเขา้ร่วมเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์เล้ียงปลา
บา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั  

3.1.2 ขอบเขตประชากร 

ประชากรในการศึกษาคร้ังน้ี แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ เกษตรกรท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์
อยู่แล้ว ทั้ งหมด 104 ราย และเกษตรกรที่ย งัไม่เป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้ งหมด  88 ราย 
(รายงานภายใน กรมประมงจงัหวดัพะเยา, 2557) ดงัตาราง 1 
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ตารางท่ี 3.1 เกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย ์จ าแนกตามพื้นท่ีการจดทะเบียนสหกรณ์เล้ียงปลา
บา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั 

ท่ีมา : รายงานภายใน กรมประมงจงัหวดัพะเยา, 2557 

3.2 วธีิการศึกษา 

3.2.1 ขอ้มูล และแหล่งขอ้มูล 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary Data) ท  าการส ารวจและรวบรวมขอ้มูลดงัน้ี 

1.1) สัมภาษณ์เจา้หนา้กรมประมงจงัหวดัพะเยา 1 ท่าน คือ คุณนาวิน มหาวงศ์ 
ต าแหน่งนักวิชาการประมงช านาญการ หัวหน้ากลุ่มพฒันาและส่งเสริม
อาชีพการประมง เพื่อหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ในการศึกษา 

1.2) สัมภาษณ์คณะกรรมการสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั 1 ท่าน 
คือ คุณสมิง ออ้ยหวาน ต าแหน่งประธานสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมือง
พะเยา จ ากดั เพื่อทราบขอ้มูลทัว่ไปของสหกรณ์ ปัญหาและอุปสรรคใน
การด าเนินงานของสหกรณ์ 

1.3) ใช้แบบสอบถามกบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชย ์ทั้งหมด 192 ราย
เพื่อศึกษาความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลาท่ีมีต่อสหกรณ์เล้ียงปลา
บา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิท าการศึกษาและเก็บรวบรวมขอ้มูลจากหนังสือเอกสารวารสาร
แหล่งขอ้มูลออนไลน์ และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

อ าเภอ เกษตรกรทีเ่ลีย้งปลานิล 
เชิงพาณชิย์ทั้งหมด (คน) 

เกษตรกรทีเ่ป็นสมาชิก
สหกรณ์ (คน) 

เกษตรกรทีไ่ม่เป็น
สมาชิกสหกรณ์ (คน) 

เมือง 144 92 52 
ดอกค าใต ้ 45 10 35 

ภูกามยาว 3 2 1 
รวมทั้งหมด 192 104 88 
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3.2.2 การรวบรวมขอ้มูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการรวบรวมขอ้มูลคือแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึนตามกรอบแนวคิด
ท่ีก าหนดไว้ ลักษณะค าถามเป็นแบบปลายปิด (Close – ended question) และค าถามแบบ
ปลายเปิด (Open – ended question) สอบถามเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลา แบ่งออกเป็น 4 ตอนคือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลพื้นฐานส่วนบุคคล 

ตอนท่ี 2 ขอ้มูลดา้นเศรษฐกิจ และสังคม 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อสหกรณ์  

ตอนท่ี 4 ปัญหาและขอ้เสนอแนะต่อสหกรณ์  

3.3 การทดสอบแบบสอบถาม 

 การทดสอบความถูกต้องของเนือ้หา (Content Validity) 

ผูศึ้กษาทดสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาโดยการน าแบบสอบถามเสนอคณะกรรมการท่ีปรึกษา
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเท่ียงตรงของเน้ือหา (Content Validity) ปรับปรุงและแก้ไขให้ถูกต้อง
เพื่อใหค้รอบคลุมเน้ือหาท่ีตอ้งการจะวดัมากยิง่ข้ึน 

การทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถาม 

ผูศึ้กษาได้ท าการทดสอบความเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบสอบถามโดยการวดัความ
เช่ือถือไดด้ว้ยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดสอบ
กบัเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิงพาณิชยใ์นเขตอ าเภอเมืองพะเยา อ าเภอดอกค าใต ้และอ าเภอภูกามยาว 
จงัหวดัพะเยา จ านวน 15 ราย เพื่อตรวจสอบการน าไปใชไ้ดจ้ริงในการเก็บขอ้มูลภาคสนาม โดยมีค่า 
Cronbach Alpha เท่ากบั 0.898 แสดงวา่แบบสอบถามมีความเช่ือถือได ้ดงัแสดงในภาคผนวก ข 
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3.4 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ขอ้มูลท่ีส ารวจและรวบรวมไดจ้ะน ามาวเิคราะห์ทางสถิติท่ีเหมาะสม ดงัน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ประกอบด้วยค่าเฉล่ีย (Mean) ร้อยละ (Percentage) 

ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)เพื่ออธิบายขอ้มูล
เก่ียวกบั พื้นฐานส่วนบุคคล และพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม 

2. ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั แบ่งออกเป็น 4 ดา้น 
คือ ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์ ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน ดา้นการบริการของสหกรณ์ และ
ดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ ใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท 5 ระดบั 
(Likert Scale) (สินพนัธ์ุพินิจ, 2549) มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนค่าค าตอบตามสัดส่วนดงัต่อไปน้ี 

                ระดับความคิดเห็น      ระดับคะแนน 

  เห็นดว้ยอยา่งยิง่     5 
  เห็นดว้ย      4 

  เฉยๆ      3 

  ไม่เห็นดว้ย     2 

  ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่    1 

ก าหนดช่วงค่าเฉล่ียเพื่อวเิคราะห์ผลและแปลผลแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ค านวณไดจ้ากสูตรช่วง
ของอนัตรภาคชั้นดงัน้ี 

  ช่วงของอนัตรภาคช้ัน = (คะแนนสูงสุด-คะแนนต ่าสุด)/ จ  านวนชั้น  

     = (5 – 1)/ 5 

    = 0.80 

คะแนนค่าเฉลีย่     การแปลความหมาย 

คะแนนค่าเฉล่ีย 1.00-1.80  ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
คะแนนค่าเฉล่ีย 1.81-2.60  ความคิดเห็นในระดบัไม่เห็นดว้ย 
คะแนนค่าเฉล่ีย 2.61-3.40  ความคิดเห็นในระดบัเฉยๆ 

คะแนนค่าเฉล่ีย 3.41-4.20  ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ย 
คะแนนค่าเฉล่ีย 4.21-5.00   ความคิดเห็นในระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
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3. การทดสอบความสัมพนัธ์ระหวา่งตวัแปรอิสระ (พื้นฐานส่วนบุคคล พื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
สังคม สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ สถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน และความ
ตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์) กบัตวัแปรตาม (ความคิดเห็นของเกษตรกรผูเ้ล้ียงปลานิลเชิง
พาณิชยต่์อสหกรณ์) โดยการค านวณจากผลของอตัราส่วนระหวา่งก าลงัสองของผลต่างระหวา่ง
ค่าความถ่ีท่ีสังเกตได ้และค่าความถ่ีท่ีคาดหวงั ต่อความถ่ีท่ีคาดหวงัโดยใชส้ถิติไคสแควร์ (Chi-
square Test) (ทรงศกัด์ิ ภูสีอ่อน, 2551) 

3.5 ระยะเวลาทีใ่ช้ในการศึกษา 

ระยะเวลาท่ีใชศึ้กษาคร้ังน้ี ตั้งแต่เดือนกนัยายน 2556 ถึง กนัยายน 2557 


