
 
 

 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
ขอบเขตการศึกษา 
 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 เครือข่ายวสิาหกิจชุมชน ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู 
 ขอบเขตด้านเนือ้หา 
 1. ศึกษาในด้านบริบทของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดั
ล าพนู 
 2. ศึกษาสถานการณ์การผลิตล าไยอบแหง้เน้ือสีทองของสมาชิกเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน 
 3. ศึกษาแนวคิด การจดัการในการผลิตล าไยอบแหง้เน้ือสีทอง  
 4. ศึกษาปัญหาและอุปสรรคการพฒันาการด าเนินงานของสมาชิกเครือข่ายวสิาหกิจชุมชน 
 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป
ล าไยเน้ือสีทอง อ าเภอเมืองล าพนู โดยแบ่งออก 2 กลุ่ม ตามลกัษณะการแปรรูปของผูผ้ลิต ไดแ้ก่  
 1. กลุ่มผูผ้ลิตแบบรายบุคคลหรือผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจน คือ ผูผ้ลิตท่ีมีเตา
อบและจดัท าการแปรรูปล าไยอบแห้งด้วยตนเอง โดยไม่มีโครงสร้างการบริหารงานแบบกลุ่มท่ี
ชดัเจน มีสมาชิกทั้งหมด 31 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแม่บา้นริมร่อง กลุ่มแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทองตรา
ถุงทอง กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 19 กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองเหมือง
กวกั1 กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสันป่าเหียง 7 กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสันป่าเหียง 8 กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสัน
ป่าเหียง 9 กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสันป่าเหียง 10, กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสันป่าเหียง 11 กลุ่มล าไยอบแห้ง
เน้ือสีทองก่ิวม่ืน กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองริมร่องพฒันา กลุ่มสันตน้ผึ้งพฒันาเน้ือสีทอง กลุ่ม
ประยรูเน้ือสีทองบา้นสันป่าเหียง กลุ่มสายญัล าไยสีทองบา้นสันป่าเหียง  กลุ่มรวมใจล าไยเน้ือสีทอง 
บา้นสันป่าเหียง กลุ่มล าไยอบแหง้เน้ือสีทองบา้นเหล่า กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือทองเหมืองกวกั 2 กลุ่ม
ล าไยสีทองสันตน้ผึ้ง หมู่ 17 ต.มะเขือแจ ้กลุ่มล าไยอบแห้งริมร่อง 1 กลุ่มแปรรูปล าไยสีทองหนอง
หอย 52 กลุ่มนวตักรรมล าไยผลิตพลงังานทดแทนแบบยัง่ยืน กลุ่มแปรรูปล าไยเน้ือสีทองตราดาว
ทอง กลุ่มสีวรรณล าไยสีทอง กลุ่มอบล าไยเน้ือสีทองสันป่าเหียง 12 กลุ่มเกษตรกรท าล าไยเน้ือสี
ทองดอยขะมอ้ กลุ่มผลิตภณัฑ์ล าไยตราออมทอง กลุ่มล าไยเน้ือสีทองเชตะวนัหนองหมู กลุ่มรักษ์
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เหมืองจ้ีล าไยเน้ือสีทอง กลุ่มล าไยอบแห้งทั้งเปลือกและเน้ือสีทอง กลุ่มธุรกิจล าไยอบแห้งเน้ือสี
ทองแม่ร่องนอ้ย กลุ่มล าไยอบแหง้เน้ือสีทองแม่ร่องนอ้ย 
 2. กลุ่มผูผ้ลิตแบบรวมกลุ่มหรือผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีมีโครงสร้างชดัเจน คือ สมาชิกในแต่ละ
ครัวเรือนจะมารวมกลุ่มกนัเพื่อท าการแปรรูปล าไยอบแห้งมีทั้งหมด 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มล าไยเน้ือสี
ทองประตูป่าโชคดี, กลุ่มล าไยเน้ือสีทองและกลุ่มแปรรูปบ้านต้นผึ้ ง โดยมีโครงสร้างการ
บริหารงานแบบกลุ่มท่ีชดัเจน มีสมาชิกท่ีเป็นตวัแทนในการจดทะเบียนเครือข่ายฯ รวม 22 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่2 โครงสร้างเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปล าไยเน้ือสีทอง 

 
จากจ านวนสมาชิก 284 ราย ผูว้ิจยัไดท้  าการสุ่มตวัอยา่งโดยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified 

Random Sampling) โดยมีการคิดค านวณหาขนาดกลุ่มตวัอย่างน้ี เหมาะสมกบัขนาดจ านวน
ประชากร (Proportional Allocation) และใช้สูตรการคิดค านวณขนาดกลุ่มตวัอย่างของ Taro 
Yamane เพื่อหาขนาดจ านวนตวัอยา่งท่ีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 ไดจ้  านวนตวัอยา่ง 166 คน ซ่ึง
คิดเป็น 58 เปอร์เซ็นตข์องประชากรตวัอยา่ง  
 
 สูตร   n      =             N                n   =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
                     N   =  จ านวนประชากรท่ีจะท าการศึกษา 
         e   = ความคลาดเคล่ือนท่ีก าหนดวา่ใหมี้ 
       ระดบันยัส าคญั ท่ี 0.05   
    

n      =            284 
                 

          =        166 

เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนฯ 

สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ
ชุมชนฯ 

กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีไมมี่โครงสร้างชดัเจน กลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ีมีโครงสร้างชดัเจน 
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 โดยแบ่งสัดส่วนกลุ่มตวัอย่างออกเป็นกลุ่มผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจนร้อยละ 
70 จ านวน 116 ราย และกลุ่มผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีมีโครงสร้างชดัเจนร้อยละ 30 จ านวน 50 ราย เป็นการ
สุ่มตวัอย่างแบบโควตา้ (Quota Sampling) จากสมาชิกทั้งหมด 34 กลุ่มจ านวน 284 ราย ในพื้นท่ี 
ต าบลมะเขือแจ ้ต าบลอุโมงค์ ต าบลประตูป่า และต าบลเหมืองจ้ี แบ่งเป็นกลุ่มท่ีมีโครงสร้างการ
ด าเนินงานแปรรูปล าไยอบแห้งแบบกลุ่มท่ีชดัเจน 3 กลุ่ม โดยอาศยัช่ือของคณะกรรมการกลุ่มใน
การขอกูย้มืเงิน และสมาชิกผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจนท่ีมีลกัษณะการรวมกลุ่มกนัแต่ไม่
มีโครงสร้างการด าเนินงานแปรรูปล าไยอบแห้งแบบกลุ่มท่ีชดัเจน 31 กลุ่ม อาศยัการรวมกลุ่มให้
ครบจ านวนอยา่งนอ้ย 7 คน เพื่อขอใชสิ้ทธิในการกูย้มืเงิน ซ่ึงมีรายช่ือกลุ่มดงัต่อไปน้ี ดงัตารางท่ี 2 

 
ตารางที ่2 สมาชิกกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยเน้ือสีทอง อ าเภอเมืองล าพนู 

สมาชิกผู้ผลติรายกลุ่ม 
ที่มีโครงสร้างการด าเนินงานชัดเจน 

สมาชิกกลุ่ม 
(คน) 

ท าเนียบสมาชิก 
 (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
 (คน) 

1. กลุ่มล าไยเน้ือสีทองประตูป่าโชคดี 12 8 
50 2. กลุ่มล าไยเน้ือสีทอง หมู่ 8 ต  าบลอุโมงค ์ 50 7 

3. กลุ่มล าไยสีทอง บา้นตน้ผ้ึง 368 7 
สมาชิกผู้ผลติรายกลุ่ม 

ที่ไม่มีโครงสร้างการด าเนินงานชัดเจน 
สมาชิกกลุ่ม 

(คน) 
ท าเนียบสมาชิก  

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

 (คน) 

1. กลุ่มแม่บา้นริมร่อง 8 8 

116 

2. กลุ่มแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง ตราถุงทอง 9 9 
3. กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 19 10 10 
4. กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองเหมืองกวกั 1 10 10 
5. กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสนัป่าเหียง 7 10 10 
6. กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสนัป่าเหียง 8 11 11 
7. กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสนัป่าเหียง 9 10 10 
8. กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสนัป่าเหียง 10 7 7 
9. กลุ่มล าไยเน้ือสีทองสนัป่าเหียง 11 11 11 
10. กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองก่ิวม่ืน 7 7 
11. กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองริมร่องพฒันา 7 7 
12. กลุ่มสายญัล าไยสีทองบา้นสนัป่าเหียง 7 7 
13. กลุ่มประยรูเน้ือสีทองบา้นสนัป่าเหียง 8 8 
14. กลุ่มสนัตน้ผ้ึงพฒันาเน้ือสีทอง 8 8 
15. กลุ่มรวมใจล าไยเน้ือสีทอง บา้นสนัป่าเหียง 7 7 
16. กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองบา้นเหล่า 7 7 
17. กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือทองเหมืองกวกั 2 8 8 
18. กลุ่มล าไยสีทองสนัตน้ผ้ึง หมู่ 17 ต.มะเขือแจ ้ 8 8 
19. กลุ่มอบล าไยเน้ือสีทองสนัป่าเหียง 12 8 8 
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ตารางที ่2 สมาชิกกลุ่มเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยเน้ือสีทอง อ าเภอเมืองล าพนู (ต่อ) 
สมาชิกผู้ผลติรายกลุ่ม 

ที่มีโครงสร้างการด าเนินงานชัดเจน 
สมาชิกกลุ่ม 

(คน) 
ท าเนียบสมาชิก 

 (คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

 (คน) 

20. กลุ่มแปรรูปล าไยสีทองหนองหอย 52 10 10  
21. กลุ่มนวตักรรมล าไยผลิตพลงังานทดแทนแบบยัง่ยนื 10 10 
22. กลุ่มแปรรูปล าไยเน้ือสีทองตราดาวทองP 7 7 
23. กลุ่มสีวรรณล าไยสีทอง 7 7 
24. กลุ่มล าไยอบแห้งริมร่อง 1 8 8 
25. กลุ่มเกษตรกรท าล าไยเน้ือสีทองดอยขะมอ้ 8 8 
26. กลุ่มผลิตภณัฑล์ าไยตราออมทอง 11 11 
27. กลุ่มล าไยเน้ือสีทองเชตวนัหนองหมู 8 8 
28. กลุ่มล าไยอบแห้งเน้ือสีทองแม่ร่องนอ้ย 10 10 
29. กลุ่มล าไยอบแห้งทั้งเปลือกและเน้ือสีทอง 7 7 
30. กลุ่มธุรกิจล าไยอบแห้งเน้ือสีทองแม่ร่องน้อย 7 7 
31. กลุ่มรักษเ์หมืองจ้ีล าไยเน้ือสีทอง 8 8 

รวม 284 284 166 

 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสัมภาษณ์ท่ีมีลกัษณะค าถามปลายปิด 
(Close-ended question) และค าถามปลายเปิด (Open- ended question) ค  าถามบางหวัขอ้ของผูผ้ลิต
รายกลุ่มท่ีมีโครงสร้างชดัเจน อาจมีการใชก้ลุ่มตวัอยา่งเพียง 3 ราย (เฉพาะประธานกลุ่ม) ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวกบักลุ่มโดยตรง ไดแ้ก่ การกูย้ืมเงิน การจดัการแปรรูปล าไยและการจ าหน่าย
ผลผลิต ส่วนหัวขอ้ค าถามอ่ืนๆ ยงัคงใช้กลุ่มตวัอย่าง 50 ราย และผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้าง
ชดัเจนใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 116 ราย โดยค าถามแบ่งออกเป็น 5 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปทางดา้นส่วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม 
 ตอนท่ี 2 ขอ้มูลทางด้านการจดัการแปรรูปล าไย  โดยให้กรอกขอ้มูลและเทคนิคในการ
จดัการแปรูปล าไย ในส่วนของขอ้มูลทางดา้นการจดัการแปรรูปล าไย แบบรายกลุ่มจะสอบถาม
ขอ้มูลจากหวัหนา้กลุ่มของทั้ง 3 กลุ่มโดยใช้แบบสอบถามและเนน้การสัมภาษณ์เป็นหลกั เพื่อให้
ทราบถึงแนวทางการบริหารจดัการภายในกลุ่ม ท่ีได้มีการกระจายงานให้กบัสมาชิกภายในกลุ่ม 
ส่วนรายบุคคลหรือผูผ้ลิตรายกลุ่มท่ีไม่มีโครงสร้างชดัเจนมีการเก็บขอ้มูลทางดา้นการจดัการแปร
รูปล าไยของผูผ้ลิตทุกราย 
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 ตอนท่ี 3 ขอ้มูลดา้นการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ไดม้าตรฐานอย. โดยให้แสดงความคิดเห็น
วา่แต่ละประเด็นของการควบคุมคุณภาพ ว่าปฏิบติังานไดใ้นระดบัใด ซ่ึง เติมศกัด์ิ (2552) ไดใ้ช้
เกณฑก์ารวดัแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดบั ดงัน้ี 
 
 ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  (ดี)  มีค่าเท่ากบั  3  คะแนน 
 ปฏิบติับา้งเป็นบางคร้ัง  (ปานกลาง) มีค่าเท่ากบั  2  คะแนน 
 ไม่ไดป้ฏิบติั   (ตอ้งปรับปรุง) มีค่าเท่ากบั  1 คะแนน 
 นอกจากน้ี เติมศกัด์ิ (2552)  ไดก้ล่าวถึงการแปลความหมายจากระดบัคะแนนความคิดเห็น
ของสมาชิกเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยเน้ือสีทอง น ามาจดักลุ่มโดยมีอนัตรภาคชั้นเท่ากนั  
 
 จากสูตร อนัตรภาคชั้น    =    ค่าพิสัย 
      จ านวนชั้น 
     =   คะแนนสูงสุด – คะแนนต ่าสุด 
            จ านวนชั้น 
     =   3 – 1 
         3 
 อนัตรภาคชั้น   =  0.66 
 ดงันั้น ในการจดัช่วงคะแนนเฉล่ียความถ่ีระดบัความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนแปรรูปล าไยเน้ือสีทอง สามารถจดัไดด้งัน้ี 
 คะแนนเฉล่ีย 2.34 – 3.00  ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  (ดี)  
 คะแนนเฉล่ีย 1.67 – 2.33 ปฏิบติับา้งเป็นบางคร้ัง  (ปานกลาง) 
 คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.66 ไม่ไดป้ฏิบติั   (ตอ้งปรับปรุง) 
 ตอนท่ี 4 ขอ้มูลการส่งเสริมและสนบัสนุนการแปรรูปล าไย โดยการตอบขอ้มูลเก่ียวกบั 
การไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ความรู้และเทคโนโลยี การศึกษาดูงานและเร่ืองท่ีตอ้งการให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งเขา้มาช่วยเหลือและสนบัสนุน 
 ตอนท่ี 5 ขอ้มูลปัญหา อุปสรรคและขอ้เสนอแนะการแปรรูปล าไย เป็นลกัษณะค าถาม
ปลายเปิด โดยให้สมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยสีทองแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบั
ปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในการแปรรูปล าไยเน้ือสีทอง 
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แหล่งข้อมูลส าหรับการวจัิย  
 1. ขอ้มูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดจ้าก การสังเกต การสัมภาษณ์โดยใชก้ารสัมภาษณ์ก่ึง
โครงสร้างรายบุคคล และการประชุมกลุ่มยอ่ยของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยอบแหง้ 
 2. ขอ้มูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง ได้แก่ ส านักงานเกษตรจงัหวดัล าพูน ส านักงานสาธารณสุขจงัหวดัล าพูน เครือข่าย
วสิาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง อ าเภอเมืองล าพูน องคก์ารบริหารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงขอ้มูลท่ีไดแ้ก่ ขอ้มูลดา้นการผลิตทางการเกษตร ขอ้มูลดา้นประชากร ทรัพยากรท่ีใช้
เก่ียวขอ้งในการผลิต กระบวนการผลิตของกลุ่ม และขอ้มูลการจดัเตรียมสถานท่ีผลิตรวมถึงการขอ
อนุญาตผลิตอาหาร เป็นตน้ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิจยัในคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจยัเชิงปริมาณ โดยเจาะจงศึกษาการจดัการของ
สมาชิกเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยอบแหง้สีทองเพื่อให้ไดม้าตรฐาน อย. และเง่ือนไขการ
ไดรั้บรองมาตรฐาน อย. ของสมาชิกในเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง  ซ่ึง
เล็งเห็นถึงปัญหาของการแปรรูปล าไยท่ีไม่ผา่นการรับรองมาตรฐานและตอ้งการยกระดบัการแปร
รูปล าไยเพื่อการส่งออกซ่ึงสามารถแยกการวเิคราะห์ตามวตัถุประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การแปรรูปล าไยอบแห้งของสมาชิกเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนบา้นสันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน ซ่ึงขอ้มูลประกอบดว้ย
ความเป็นมา การพฒันาเพื่อการเปล่ียนแปลง ก าลงัในการผลิตและการจ าหน่าย รวมถึงหลกัเกณฑ์
การผลิตท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานของส านกังานสาธารณสุข ไดจ้ากการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง การ
ประชุมกลุ่มและ การทบทวนเอกสารการด าเนินงานจากปีท่ีผา่นมา 
 วตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 2 เพื่อศึกษาการจดัการแปรรูปล าไยอบแห้ง เพื่อให้ไดม้าตรฐานอาหาร
และยา (อย.) ของสมาชิกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนบา้นสันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง 
จงัหวดัล าพูน ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่มยอ่ยโดยการ
วเิคราะห์ทุน 5 ดา้น ประกอบดว้ยทุนมนุษยไ์ดแ้ก่ ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ แรงงาน เทคโนโลยี
การแปรรูปและสุขภาพ ทุนทางสังคม ไดแ้ก่ เครือข่าย สมาชิกกลุ่ม ความสัมพนัธ์หรือความเช่ือถือ 
และการตอบแทน ทุนการเงิน ได้แก่ เงินหมุนเวียนและเงินสะสมท่ีน ามาใช้ประโยชน์ได้ ทุน
กายภาพ ไดแ้ก่ โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้า โทรศพัท ์ตลาด และเคร่ืองมือ ทุนธรรมชาติ ไดแ้ก่ 
ท่ีดิน แหล่งน ้ า และโรงเรือน ท่ีสมาชิกกลุ่มตวัอยา่งน ามาลงทุนและเพื่อให้ไดม้าตรฐานอาหารและ
ยา (อย.) 
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 วตัถุประสงคข์อ้ท่ี 3 เพื่อศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการพฒันาการแปรรูปล ายอบแห้ง
ของสมาชิกเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนบา้นสันป่าเหียง ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพูน โดย
การสังเกตการณ์ในการประชุม การสัมภาษณ์ และการประชุมเครือข่ายฯ โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และขอ้จ ากดั (SWOT) ของสมาชิกเครือข่าย 
 นอกจากน้ีการวิจยัยงัได้วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistic) 
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ียเลขคณิต (Arithmetic mean) ค่าสูงสุด (Maximum) ค่าต ่าสุด 
(Minimum) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร่วมด้วย เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
ครอบคลุม ชดัเจน 
 
ระยะเวลาด าเนินการวจัิย   
 ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – มีนาคม พ.ศ. 2555
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