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ความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์    88 

ตารางท่ี 4.54 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนกบั 
ความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน    90 

ตารางท่ี 4.55 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนกบั 
ความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นการบริการของสหกรณ์    92 

ตารางท่ี 4.56 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งรายไดร้วมเฉล่ียต่อเดือนกบั 
ความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ    94 

ตารางท่ี 4.57 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์    96 

ตารางท่ี 4.58 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน    97 

ตารางท่ี 4.59 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นการบริการของสหกรณ์    98 

ตารางท่ี 4.60 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 4.61ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน 

กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์    100 
ตารางท่ี 4.62 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน 

กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน    101 
ตารางท่ี 4.63 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน 

กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นการบริการของสหกรณ์    102 

ตารางท่ี 4.64 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานภาพการเป็นสมาชิกสหกรณ์อ่ืน 
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ตารางท่ี 4.65 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นภาพลกัษณ์ของสหกรณ์    104 
ตารางท่ี 4.66 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นรายไดแ้ละผลตอบแทน    105 
ตารางท่ี 4.67 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นการบริการของสหกรณ์    106 
ตารางท่ี 4.68 ค่าร้อยละและความสัมพนัธ์ระหวา่งความตอ้งการเป็นสมาชิกสหกรณ์ 

กบัความคิดเห็นของเกษตรกร ดา้นการส่งเสริมความรู้และอาชีพ   107 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ณ 

สารบัญภาพ 

             หน้า 

ภาพท่ี 2.1 ปลานิล           9 

ภาพท่ี 2.2 กรอบแนวคิดการศึกษา        14 
 
 
 

 


