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บทที ่3 
 

วธีิด ำเนินกำรวจิยั 
 

 ในบทน้ีกล่าวถึงระเบียบวธีิการศึกษา ซ่ึงประกอบดว้ยขอบเขตการศึกษา  ขอบเขตประชากร
และขนาดตวัอยา่ง กรอบแนวคิดการวิจยั การเก็บรวบรวมขอ้มูล การวเิคราะห์ขอ้มูลและแบบจ าลองท่ี
ใชใ้นการศึกษา ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 

3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ 

3.1.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

การศึกษาคร้ังน้ีจะศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ จ านวน 4 ปัจจยั คือ 
ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัทางดา้นการผลิต และปัจจยัทางดา้นสังคม 
รวมถึงศึกษากระบวนการเล้ียงปลาและผลตอบแทนของสมาชิกสหกรณ์ โดยท าการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลจากภาคสนาม โดยใชแ้บบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลบา้นต ๊า
เมืองพะเยา จ ากดั ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ลกัษณะค าถามเป็นค าถามปลายปิดและปลายเปิด  

3.1.2 ขอบเขตประชำกรและขนำดตัวอย่ำง 

ประชากรตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีเป็นสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา 
จ ากดั ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา การศึกษาคร้ังน้ีใช้ประชากรทั้งหมด 87 ราย ท่ีลงทะเบียนไวก้บั
ส านักงานประมงจงัหวดัพะเยาในปี 2553 แต่เน่ืองจากขณะท่ีท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล มีสมาชิก
สหกรณ์เลิกเล้ียงปลาไปแล้ว 7 ราย ให้เช่าบ่อ 5 ราย และเล้ียงปลาอ่ืนแทน 3 ราย รวมทั้งส้ิน 15 ราย 
ส่งผลให้มีสมาชิกสหกรณ์ท่ีสามารถท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลไดมี้จ านวน ทั้งส้ิน 72 ราย โดยใชก้าร
แบ่งตามจ านวนท่ีสมาชิกครอบครองตามขนาดการเล้ียงปลา ซ่ึงจ านวนบ่อแต่ละบ่ออาจมีขนาดไร่ไม่
เท่ากนั ดงัน้ี 

สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีขนาดการเล้ียงปลาไม่เกิน 5 ไร่ จ  านวน 51 ราย 
สมาชิกสหกรณ์ท่ีมีขนาดการเล้ียงปลาเกิน 5 ไร่ แต่ไม่เกิน 10 ไร่ จ  านวน 17 ราย  
สมาชิกท่ีมีขนาดการเล้ียงปลาเกิน 10 ไร่ข้ึนไป จ านวน 4 ราย  
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3.2 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

การศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ จากรูปท่ี 
3.2 แสดงถึงความสัมพนัธ์ของแต่ละกลุ่มปัจจยัและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของ
ปัจจยัท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ โดยศึกษาจากการเก็บขอ้มูลของสมาชิก
สหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั โดยปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความส าเร็จของ
สมาชิกสหกรณ์มีอยู ่4 ปัจจยั คือ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้นการผลิต 
และปัจจยัทางดา้นสังคม วิเคราะห์โดยใชแ้บบจ าลองโลจิต เพื่อให้ทราบวา่ปัจจยัส่งผลต่อความส าเร็จ
ของสมาชิกสหกรณ์ นอกจากน้ีในดา้นของกระบวนการเล้ียงปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ ใช้สถิติเชิง
พรรณนา (descriptive) โดยน าเสนอเป็นความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ และมาตรวดั likert scale เพื่อ
น าขอ้มูลท่ีได้จากการวิเคราะห์ให้หน่วยงานท่ีเก่ียว รัฐบาล เอกชน ใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ส่งเสริมการเล้ียงปลานิล การวางแผนนโยบายและการป้องกนัปัญหาใหแ้ก่สมาชิกสหกรณ์ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่3.2 กรอบแนวคิดกำรวจัิย 

สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา 

ปัจจยัพื้นฐานส่วน 

-เพศ 

-อายุ 

-ระดบัการศึกษา 

-ประสบการณ์การเล้ียง

ปลา 

บุคคล 

ปัจจยัทางดา้น

เศรษฐกิจ 

-ดา้นการเงิน 

-ดา้นการตลาด 

-แรงานในครัวเรือนท่ี

เล้ียงปลา 

 

เศรษฐกิจ 

ปัจจยัทางดา้นสงัคม 

-การอบรมและ

แลกเปล่ียน

ประสบการณ์ 

-ความรู้ความเขา้ใจใน

การเล้ียงปลา 

 

ปัจจยัทางดา้นการผลิต 

-การจดัการฟาร์ม 

-ความหนาแน่นในการ

ปล่อยปลา 

 

ควำมส ำเร็จ 

-ก าไรสุทธิเฉล่ียต่อไร่ต่อปีจากการขาย

ปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ 
แนวทางในการวางแผนดา้นต่างๆ 

-การวางแผนส่งเสริมการเล้ียงปลา

นิล 

-การวางแผนนโยบาย 

Logit Model 

กระบวนการเล้ียงปลานิลของสมาชิก 
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3.3 ข้อมูลทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
 การศึกษาคร้ังน้ีใชข้อ้มูลปฐมภูมิ (primary data) ซ่ึงเป็นขอ้มูลจากการสอบถามและสัมภาษณ์
สมาชิกสหกรณ์เล้ียงปลาบา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั แต่ละฟาร์ม ในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา โดย
ในแบบสอบถามนั้นมีทั้งค  าถามปลายเปิดและค าถามปลายปิด 

3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

ข้อมูลท่ีรวบรวมได้จากแบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์สมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา 
ผูศึ้กษาจะน ามาวเิคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ ดงัน้ี 

1. ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ 1 เพื่อทราบกระบวนการเล้ียงปลานิลของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา
บา้นต ๊าเมืองพะเยา จ ากดั ในอ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive  statistics) 
อธิบายข้อมูลของประชากรท่ีศึกษาและบรรยายกระบวนการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ท่ีเก็บ
รวบรวมได ้โดยน าเสนอเป็นความถ่ี ค่าเฉล่ียและค่าร้อยละ เพื่อแจกแจงและอธิบายลกัษณะทัว่ไปของ
ขอ้มูล แสดงเป็นตารางและการอธิบายเชิงพรรณนาประกอบ  และลกัษณะเป็นแบบมาตรฐานส่วน
ประมาณค่า (rating scale) ใชม้าตรวดั Likert scale (กลัยา, 2544)  

ส าหรับค าถามเก่ียวกับความรู้ทางธุรกิจและแนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลา ใช้การวดั
สัดส่วนประมาณค่า โดยแต่ละค าถามจะมีให้เลือก 5 ระดบัความส าคญั ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปาน
กลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี 

ระดบัความส าคญั  ระดบัคะแนน  
มากท่ีสุด    5  
มาก     4  
ปานกลาง    3  
นอ้ย     2  
นอ้ยท่ีสุด    1 
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การก าหนดช่วงของค่าเฉล่ียเพื่อท าการวเิคราะห์ผลแบ่งเป็น 5 ระดบั จากช่วงค่าเฉล่ีย ดงัน้ี  
ค่าเฉล่ีย    ระดบัความส าคญั  
4.50-5.00   มากท่ีสุด  
3.50-4.49   มาก  
2.50-3.49   ปานกลาง  
1.50-2.49   นอ้ย  
1.00-1.49   นอ้ยท่ีสุด 

ส าหรับค าถามปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงปลาของสมาชิกสหกรณ์ ใช้การวดัสัดส่วน
ประมาณค่า (rating scale) โดย แต่ละค าถามจะมีให้เลือก 4 ระดบัความส าคญั ไดแ้ก่ มาก ปานกลาง
นอ้ย ไม่มีปัญหา มีเกณฑก์ารใหค้ะแนนแต่ละระดบัดงัน้ี 

มีปัญหาในระดบัมาก          หมายถึง  มีคะแนนเท่ากบั 3 
มีปัญหาในระดบัปานกลาง       หมายถึง  มีคะแนนเท่ากบั 2 
มีปัญหาในระดบันอ้ย          หมายถึง  มีคะแนนเท่ากบั 1 
ไม่มีปัญหา                        หมายถึง  มีคะแนนเท่ากบั 0 

การแปลผลค่าเฉล่ียในการอภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการเล้ียงปลานิลของ 
สมาชิกสหกรณ์จึงจดัช่วงคะแนนเฉล่ียโดยก าหนดค่าเฉล่ีย ดงัน้ี 

ช่วงคะแนนค่าเฉล่ีย ระดบัความรุนแรง  
2.28 - 4.00   ปัญหาในระดบัมาก   
1.52 - 2.27   ปัญหาในระดบัปานกลาง  
0.76 - 1.51   ปัญหาในระดบันอ้ย   
0.00 - 0.75   ไม่มีปัญหา    

2. ส าหรับวตัถุประสงคท่ี์ 2 เพื่อทราบปัจจยัการผลิต ปัจจยัทางเศรษฐกิจและปัจจยัทางสังคม
ท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการประสบความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์จะถูกน ามาวิเคราะห์ โดยใชแ้บบจ าลองโลจิต 
(logit model) เพื่อช้ีปัจจยั 4 ปัจจยั ไดแ้ก่ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ ปัจจยัดา้น
การผลิตและปัจจยัทางดา้นสังคม (ตวัแปรอิสระ) ซ่ึงส่งผลต่อความส าเร็จสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลา
นิลแปลงเพศ โดยตวัแปรตามเป็นตวัแปรคุณภาพ 2 ทางเลือก (binary respone) คือ ประสบผลส าเร็จ
และไม่ประสบผลส าเร็จ ซ่ึงค่าประมาณของตวัแปรตามจากแบบจ าลองความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ 
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0-1 ทั้ งน้ีการประมาณแบบจ าลองจะใช้วิธีความน่าจะเป็นสูงสุด (maximum likehood estimation: 
MLE) เน่ืองจากแบบจ าลองไม่เป็นเส้นตรง  

การศึกษาแบบจ าลองปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จท่ีอยูใ่นรูปแบบจ าลองโลจิตแบบ 2 ทางเลือก
คือ สมาชิกสหกรณ์ไม่ประสบความส าเร็จ (y=0) สมาชิกประสบความส าเร็จ (y=1) สามารถเขียน
แบบจ าลอง ไดด้งัน้ี 

Y*=a0+a1X1+a2X2+a3X3+a4X4+a5X5+a6X6+a7X7+a8X8+a9X9+a10X10+a11X11+a12X12+a13X13+ 
  a14X14+a15X15+a16X16+a17X17+ui 

 ก าหนดให้ Y* คือ ตวัแปรตามหมายถึงความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลง
เพศ โดยใชเ้กณฑ์ คือ ก าไรสุทธิเฉล่ียจากการขายปลานิลต่อไร่ต่อปี ในระยะเวลาการเล้ียง 2 รอบการ
ผลิต โดยก าไรสุทธิเฉล่ีย หมายความวา่ สมาชิกท่ีมีก าไรตั้งแต่ 1 บาท ข้ึนไป ถือวา่ประสบความส าเร็จ 

   Y*> 0, Y=1 ส ำเร็จ 
   Y*≤ 0, Y=0 ไม่ส ำเร็จ 

  ui คือ ค่าความคลาดเคล่ือน 
  ai  คือ ค่าสัมประสิทธ์ิของตวัแปร i โดยท่ี i =1, 2,………17 
  a0 คือ ค่าคงท่ี 
  Xi คือ ตวัแปรอิสระท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสมาชิกสหกรณ์ผูเ้ล้ียงปลานิลแปลงเพศ 
ประกอบดว้ย 4 ปัจจยั  ไดแ้ก่ ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ วิธีการผลิตและปัจจยั
ทางดา้นสังคม ดงัน้ี  
    MALE (X1) คือ เพศชาย (1 = ชาย , 0 = หญิง) 

AGE (X2) คือ อาย ุ(ปี) 
EDU (X3) คือ ระดบัการศึกษา (จ านวนปีท่ีศึกษา) 
EXP (X4) คือ ประสบการณ์การเล้ียงปลา (ปี) 

  LAB (X5) คือ แรงงานในครัวเรือนท่ีเล้ียงปลา (คน) 
  ATT (X6) คือ ความรู้ทางธุรกิจ (คะแนน) 

VIS (X7) คือ แนวคิดเชิงธุรกิจในการเล้ียงปลา (คะแนน) 
 LAND (X8) คือ ขนาดในการเล้ียงปลา (ไร่)   

1 = ขนาดการเล้ียงไม่เกิน 5 ไร่  
0 = อ่ืนๆ 
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  LOAN (X9) คือ เงินกูเ้พื่อการลงทุน (บาท) 
  CATC (X10) คือ ลกัษณะและการจ าหน่ายผลผลิต (บาทต่อกิโลกรัม) 
  EMP (X11) คือ วธีิการเล้ียงปลา  

1 = จา้งเล้ียง  
0 = เล้ียงเอง  

  TUT (X12) คือ มีการอนุบาลลูกปลาเอง  
1 = มีการอนุบาล  
0 = ไม่มีการอนุบาล  

  SOU (X13) คือ วธีิการจดัหาพนัธ์ุปลานิล  
1 = จดัหาเอง  
0 = ใหต้วัแทนจดัหา  

  MEM (X14) คือ การจดบนัทึกขอ้มูล  
1 = จดบนัทึก  
0 = ไม่จดบนัทึก 

NUMB (X15) คือ ความหนาแน่นในการปล่อยเล้ียง (ตวัต่อไร่) 
REC (X16) คือ การอบรมและแลกเปล่ียนประสบการณ์ (คร้ัง/ปี) 
KNO (X17) คือ ความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการเล้ียงปลานิลแปลงเพศ (คะแนน) 


