
บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
การวจิยัเร่ือง ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั  มีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานของสหกรณ์โคนมชียงใหม่ จ ากดั ปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั โดยผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 

 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

3.1.1 ประชำกรเป้ำหมำย 
ประชากรเป้าหมายในการวจิยัคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการ เจา้หนา้ท่ีและสมาชิกสหกรณ์ 

โคนมเชียงใหม่ จ  ากดั   ไดแ้ก่ 
 

 

 

 

 

 

 ผูว้จิยัก าหนดกลุ่มตวัอยา่งและวธีิการสุ่มตวัอยา่งดงัน้ี 
1. คณะกรรมการ ผูว้จิยัใชป้ระชากรทั้งหมดโดยไม่มีการสุ่มตวัอยา่ง 
2. เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอยา่ง 25 % เป็นจ านวน 21ราย ท าการสุ่ม

ตวัอยา่งโดยการใชก้ารสุ่มกระจายแบบง่าย (Simple random Sampling)  
3. สมาชิกสหกรณ์ ผูว้ิจยัก าหนดขนาดตวัอย่าง 30% เป็นจ านวน 61 ราย และสุ่ม

ตวัอยา่งโดยการใชก้ารสุ่มกระจายแบบง่าย (Simple random Sampling) จากสมาชิกสหกรณ์ในศูนย์
รวบรวมน ้านมดิบต่างๆมา ศูนยล์ะ 30 เปอร์เซ็นตด์งั(ตารางท่ี 2) 
 
 
 
 
 
 

กรรมการสหกรณ์ 11 ราย 

เจา้หนา้ท่ีสหกรณ์ 85 ราย 

สมาชิกสหกรณ์ 205 ราย 
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ตำรำงที ่2 กำรสุ่มตัวอย่ำงสมำชิกผู้เลีย้งโคนม 

ศูนย์รวมน ำ้นมดิบ จ ำนวนสมำชิกสหกรณ์ จ ำนวนตัวอย่ำง 30% 
สันก าแพง  61 

 

30×61  = 18 
                100 

สารภี  32 

 
30×32  = 10 

                100 
สันทราย 24 

 
30×24  = 7 

                 100 
สันป่าตอง  31 30×31= 9 

                  100 
หว้ยไซ 57 

 
30×57  = 17 

                 100 
รวม 205 61 

 
 3.1.2 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ ท าการศึกษาทั้งหมด 5 ศูนย ์คือ ศูนยส์ันก าแพง ศูนยส์ารภี ศูนย์

สันทราย ศูนยส์ันป่าตอง ศูนยห์้วยไซ ซ่ึงเป็นแหล่งรวมรวมน ้ านมดิบให้สหกรณ์โคนมเชียงใหม่ 
จ  ากดั 
 

3.3  เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 

เคร่ืองมีท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไวซ่ึ้ง

ประกอบดว้ย ค าถามท่ีมีลกัษณะเป็นค าถามปลายปิด(Close-ended questions) และค าถามปลายเปิด

(Open-ended questions) 

3.2.1 รำยละเอยีดของเคร่ืองมือ แบบสัมภำษณ์ทีใ่ช้ในกำรวจัิยคร้ังนีม้ี 3 ฉบับ ดังนี ้

1)  แบบสัมภำษณ์คณะกรรมกำร ประกอบดว้ยค าถาม 3 ตอน ไดแ้ก่ 
ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์ท างานซ่ึงมีค าถามทั้งหมด 3 ขอ้ 

ตอนที่ 2 เป็นขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน

ของสหกรณ์ ซ่ึงมีค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ 
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ตอนที่ 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

2)  แบบสัมภำษณ์เจ้ำหน้ำทีส่หกรณ์ ประกอบดว้ยค าถาม 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ อายุ ระดบัการศึกษา 

ประสบการณ์ท างาน รายได ้หน้ีสิน(ถา้มี) ซ่ึงมีค าถามทั้งหมด 5 ขอ้ 

ตอนที่ 2 เป็นขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน

ของสหกรณ์ ซ่ึงมีค าถามทั้งหมด 6 ขอ้ 

ตอนที่ 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ 

3)  แบบสัมภำษณ์สมำชิกสหกรณ์ ประกอบดว้ยค าถาม 3 ตอน ไดแ้ก่ 

ตอนที่ 1 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

ต าแหน่งทางสังคม ระดบัการศึกษา สมาชิกในครัวเรือน ระยะเวลาการเป็นสมาชิก การได้รับ

ค าปรึกษาจากพนกังานการเกษตร ซ่ึงมีค าถามทั้งหมด 8 ขอ้ 

     ตอนที่ 2 เป็นขอ้มูลความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงาน
ของสหกรณ์ ซ่ึงเป็นความคิดเห็นใน 4 ดา้น คือ ดา้นบุคคล ดา้นเงินทุน ดา้นการจดัการและดา้นวสัดุ
อุปกรณ์ ซ่ึงมีค าถามทั้งหมด 18 ขอ้โดยวดัระดบัความคิดเห็นตามมาตรวดัของลิเคร์ท(Likert Scale) 
5 ระดบั เห็นดว้ยอยา่งยิง่ เห็นดว้ย ไม่แน่ใจ ไม่เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ ตามล าดบั  

ตอนที่ 3 เป็นขอ้มูลเก่ียวกบัปัญหาอุปสรรคและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ในดา้นบุคคล ดา้นเงินทุน ดา้นการจดัการและดา้นวสัดุ

อุปกรณ์ 

3.2.2 กำรทดสอบแบบแบบสัมภำษณ์ 
 แบบทดสอบท่ีสร้างข้ึน น าไปทดสอบความถูกตอ้งในเน้ือหา (Content Validity) และความ

เช่ือมัน่ (Reliability) ดงัน้ี 
 3.2.2.1 ทดสอบควำมถูกต้องในเนื้อหำ (Content Validity) เพื่อหาความสอดคลอ้งของ
เน้ือหาของแบบทดสอบท่ีจะใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยน าแบบสอบถามไปเสนอ
คณะกรรมการ ท่ีปรึกษาเพื่อตรวจความถูกตอ้งแลว้น ามาแกไ้ขปรับปรุงขอ้บกพร่อง 
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 3.2.2.2 กำรทดสอบควำมเช่ือถือได้ (Reliability) ของแบบแบบสัมภำษณ์ ผูว้ิจ ัยน า
แบบสอบถามท่ีผ่านการตรวจสอบความถูกตอ้งแล้วไปทดสอบกบัสมาชิกสหกรณ์โคนมแม่โจ ้
อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ จ  านวน 20 ราย จากนั้นน าแบบสอบถามในตอนท่ี 2 ขอ้มูลความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของสหกรณ์ มาวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อ
หาค่า Reliability Coefficient ตามวิธีของ Cronbach ปรากฏวา่แบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟ่า 
(Cronbach’s alpha) = 0.8402 (ดงัภาคผนวก ข) 

 
3.3 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 

ในขั้นตอนการเก็บขอ้มูล ด าเนินการเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์จากสมาชิกสหกรณ์

คณะกรรมการด าเนินการ และพนกังานเจา้หนา้ท่ีของสหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จ  ากดั  
ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นข้อมูลเก่ียวกับรายงานผลการด าเนินงานของ

สหกรณ์โคนม เชียงใหม่ จ  ากดัและงบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย งบดุล และงบก าไรขาดทุน ระหวา่ง
ปี 2550-2552 ซ่ึงไดรั้บการรับรองจากส านกังานตรวจบญัชีสหกรณ์ เชียงใหม่ แลว้รวมทั้งขอ้มูลท่ี
รวบรวมจากเอกสารวิชาการ รายงานการวิจยั วิทยานิพนธ์ หนังสือ วารสาร รวมทั้งเอกสารของ
หน่วยงานราชการต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
3.4 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

เม่ือขอ้มูลท่ีเก็บไดท้ั้งหมด ผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ไดน้ ามาจดัระเบียบและประ
มวนผลและน าไปวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปการวิจยัทางสังคมศาสตร์โดยใช้สถิติ
วเิคราะห์ดงัน้ี 

1.วิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใช้วิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผูต้อบ
แบบสอบถามและข้อมูลความคิดเห็นปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานของ
สหกรณ์ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Arithmetic Mean) ค่าต ่าสุด (Minimum)ค่าสูงสุด 
(Maximum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Diviation) 

2.วิเคราะห์ข้อมลูความคิดเห็นต่อปัจจยัท่ีมีผลตอ่ความส าเร็จของสหกรณ์โคนมเชียงใหม ่
จ ากดั ใชม้าตรวดัของลิเคร์ท (Likert Scale) 5 ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ยอยา่งยิง่  มีค่าเท่ากบั 5 คะแนน 

เห็นดว้ย                มีค่าเท่ากบั 4 คะแนน   
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ไม่แน่ใจ                              มีค่าเท่ากบั  3 คะแนน  
ไม่เห็นดว้ย                มีค่าเท่ากบั 2 คะแนน   

        ไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่   มีค่าเท่ากบั 1 คะแนน 

 การแปลความหมายใชค้่าเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัความคิดเห็นในแต่ละประเด็นมาเปรียบเทียบกบั

เกณฑ ์ดงัน้ี 

ค่ำคะแนนเฉลีย่                 ควำมหมำยค่ำคะแนน 

  4.50-5.00  มีระดบัเห็นดว้ยอยา่งยิง่ 
3.50-4.49  มีระดบัเห็นดว้ย 
2.50-3.49  มีระดบัไม่แน่ใจ 

  1.50-2.49  มีระดบัไม่เห็นดว้ย 
1.00-1.49  มีระดบัไม่เห็นดว้ยอยา่งยิง่ 

 

 


