บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตด้ านพืน้ ที่
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน
ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
1. ศึ กษาในด้านบริ บทของเครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชน ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัด
ลาพูน
2. ศึกษาสถานการณ์การผลิตลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองของสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
3. ศึกษาแนวคิด การจัดการในการผลิตลาไยอบแห้งเนื้อสี ทอง
4. ศึกษาปั ญหาและอุปสรรคการพัฒนาการดาเนินงานของสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชน
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ สมาชิ กเครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชนกลุ่มแปรรู ป
ลาไยเนื้อสี ทอง อาเภอเมืองลาพูน โดยแบ่งออก 2 กลุ่ม ตามลักษณะการแปรรู ปของผูผ้ ลิต ได้แก่
1. กลุ่มผูผ้ ลิตแบบรายบุคคลหรื อผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน คือ ผูผ้ ลิตที่มีเตา
อบและจัดทาการแปรรู ปลาไยอบแห้งด้วยตนเอง โดยไม่มีโครงสร้างการบริ หารงานแบบกลุ่ มที่
ชัดเจน มีสมาชิกทั้งหมด 31 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแม่บา้ นริ มร่ อง กลุ่มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองตรา
ถุงทอง กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองบ้านใหม่เหมืองกวัก หมู่ 19 กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองเหมือง
กวัก1 กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 7 กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 8 กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสัน
ป่ าเหียง 9 กลุ่มลาไยเนื้อสี ทองสันป่ าเหียง 10, กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 11 กลุ่มลาไยอบแห้ง
เนื้ อสี ทองกิ่ วมื่น กลุ่ มลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทองริ มร่ องพัฒนา กลุ่มสันต้นผึ้งพัฒนาเนื้ อสี ทอง กลุ่ ม
ประยูรเนื้อสี ทองบ้านสันป่ าเหี ยง กลุ่มสายัญลาไยสี ทองบ้านสันป่ าเหียง กลุ่มรวมใจลาไยเนื้ อสี ทอง
บ้านสันป่ าเหียง กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองบ้านเหล่า กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้ อทองเหมืองกวัก 2 กลุ่ม
ลาไยสี ทองสันต้นผึ้ง หมู่ 17 ต.มะเขือแจ้ กลุ่มลาไยอบแห้งริ มร่ อง 1 กลุ่มแปรรู ปลาไยสี ทองหนอง
หอย 52 กลุ่มนวัตกรรมลาไยผลิตพลังงานทดแทนแบบยัง่ ยืน กลุ่มแปรรู ปลาไยเนื้ อสี ทองตราดาว
ทอง กลุ่มสี วรรณลาไยสี ทอง กลุ่มอบลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 12 กลุ่ มเกษตรกรทาลาไยเนื้ อสี
ทองดอยขะม้อ กลุ่มผลิ ตภัณฑ์ลาไยตราออมทอง กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองเชตะวันหนองหมู กลุ่มรักษ์
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เหมืองจี้ลาไยเนื้ อสี ทอง กลุ่มลาไยอบแห้งทั้งเปลือกและเนื้ อสี ทอง กลุ่มธุ รกิ จลาไยอบแห้งเนื้ อสี
ทองแม่ร่องน้อย กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองแม่ร่องน้อย
2. กลุ่มผูผ้ ลิ ตแบบรวมกลุ่มหรื อผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน คือ สมาชิ กในแต่ละ
ครัวเรื อนจะมารวมกลุ่มกันเพื่อทาการแปรรู ปลาไยอบแห้งมีท้ งั หมด 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มลาไยเนื้ อสี
ทองประตู ป่ าโชคดี , กลุ่ ม ล าไยเนื้ อ สี ท องและกลุ่ ม แปรรู ป บ้า นต้น ผึ้ ง โดยมี โ ครงสร้ างการ
บริ หารงานแบบกลุ่มที่ชดั เจน มีสมาชิกที่เป็ นตัวแทนในการจดทะเบียนเครื อข่ายฯ รวม 22 คน
เครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนฯ
สมาชิ กเครื อข่า ยวิสาหกิ จชุ มชนฯ
ชุมชนฯ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจน

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีโครงสร้างชัดเจน

ภาพที่ 2 โครงสร้างเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปลาไยเนื้อสี ทอง
จากจานวนสมาชิก 284 ราย ผูว้ ิจยั ได้ทาการสุ่ มตัวอย่างโดยวิธีแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified
Random Sampling) โดยมี การคิ ดคานวณหาขนาดกลุ่ ม ตัวอย่างนี้ เหมาะสมกับขนาดจานวน
ประชากร (Proportional Allocation) และใช้สูตรการคิดคานวณขนาดกลุ่ มตัวอย่างของ Taro
Yamane เพื่อหาขนาดจานวนตัวอย่างที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ 0.05 ได้จานวนตัวอย่าง 166 คน ซึ่ ง
คิดเป็ น 58 เปอร์ เซ็นต์ของประชากรตัวอย่าง
สู ตร

n =

N

n =

284

=

166

n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = จานวนประชากรที่จะทาการศึกษา
e = ความคลาดเคลื่อนที่กาหนดว่าให้มี
ระดับนัยสาคัญ ที่ 0.05
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โดยแบ่งสัดส่ วนกลุ่มตัวอย่างออกเป็ นกลุ่มผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนร้อยละ
70 จานวน 116 ราย และกลุ่มผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจนร้อยละ 30 จานวน 50 ราย เป็ นการ
สุ่ มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) จากสมาชิ กทั้งหมด 34 กลุ่มจานวน 284 ราย ในพื้นที่
ตาบลมะเขือแจ้ ตาบลอุโมงค์ ตาบลประตูป่า และตาบลเหมืองจี้ แบ่งเป็ นกลุ่ มที่มีโครงสร้ างการ
ดาเนิ นงานแปรรู ปลาไยอบแห้งแบบกลุ่มที่ชดั เจน 3 กลุ่ม โดยอาศัยชื่อของคณะกรรมการกลุ่มใน
การขอกูย้ มื เงิน และสมาชิกผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนที่มีลกั ษณะการรวมกลุ่มกันแต่ไม่
มีโครงสร้างการดาเนิ นงานแปรรู ปลาไยอบแห้งแบบกลุ่มที่ชดั เจน 31 กลุ่ม อาศัยการรวมกลุ่มให้
ครบจานวนอย่างน้อย 7 คน เพื่อขอใช้สิทธิในการกูย้ มื เงิน ซึ่ งมีรายชื่อกลุ่มดังต่อไปนี้ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สมาชิกกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปลาไยเนื้อสี ทอง อาเภอเมืองลาพูน
สมาชิกผู้ผลิตรายกลุ่ม
ที่มีโครงสร้ างการดาเนินงานชัดเจน
1. กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองประตูป่าโชคดี
2. กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทอง หมู่ 8 ตาบลอุโมงค์
3. กลุ่มลาไยสี ทอง บ้านต้นผึ้ง
สมาชิกผู้ผลิตรายกลุ่ม
ที่ไม่ มีโครงสร้ างการดาเนินงานชัดเจน
1. กลุ่มแม่บา้ นริ มร่ อง
2. กลุ่มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้อสี ทอง ตราถุงทอง
3. กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองบ้านใหม่เหมืองกวัก หมู่ 19
4. กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองเหมืองกวัก 1
5. กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 7
6. กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 8
7. กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 9
8. กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 10
9. กลุ่มลาไยเนื้ อสี ทองสันป่ าเหี ยง 11
10. กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองกิ่วมื่น
11. กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองริ มร่ องพัฒนา
12. กลุ่มสายัญลาไยสี ทองบ้านสันป่ าเหี ยง
13. กลุ่มประยูรเนื้อสี ทองบ้านสันป่ าเหี ยง
14. กลุ่มสันต้นผึ้งพัฒนาเนื้ อสี ทอง
15. กลุ่มรวมใจลาไยเนื้ อสี ทอง บ้านสันป่ าเหี ยง
16. กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองบ้านเหล่า
17. กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อทองเหมืองกวัก 2
18. กลุ่มลาไยสี ทองสันต้นผึ้ง หมู่ 17 ต.มะเขือแจ้
19. กลุ่มอบลาไยเนื้อสี ทองสันป่ าเหี ยง 12

สมาชิกกลุ่ม
(คน)
12
50
368
สมาชิกกลุ่ม
(คน)
8
9
10
10
10
11
10
7
11
7
7
7
8
8
7
7
8
8
8

ทาเนียบสมาชิก
(คน)
8
7
7
ทาเนียบสมาชิก
(คน)
8
9
10
10
10
11
10
7
11
7
7
7
8
8
7
7
8
8
8

กลุ่มตัวอย่ าง
(คน)
50
กลุ่มตัวอย่ าง
(คน)

116
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ตารางที่ 2 สมาชิกกลุ่มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปลาไยเนื้อสี ทอง อาเภอเมืองลาพูน (ต่อ)
สมาชิกผู้ผลิตรายกลุ่ม
ที่มีโครงสร้ างการดาเนินงานชัดเจน
20. กลุ่มแปรรู ปลาไยสี ทองหนองหอย 52
21. กลุ่มนวัตกรรมลาไยผลิตพลังงานทดแทนแบบยัง่ ยืน
22. กลุ่มแปรรู ปลาไยเนื้อสี ทองตราดาวทองP
23. กลุ่มสี วรรณลาไยสี ทอง
24. กลุ่มลาไยอบแห้งริ มร่ อง 1
25. กลุ่มเกษตรกรทาลาไยเนื้อสี ทองดอยขะม้อ
26. กลุ่มผลิตภัณฑ์ลาไยตราออมทอง
27. กลุ่มลาไยเนื้อสี ทองเชตวันหนองหมู
28. กลุ่มลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองแม่ร่องน้อย
29. กลุ่มลาไยอบแห้งทั้งเปลือกและเนื้อสี ทอง
30. กลุ่มธุรกิจลาไยอบแห้งเนื้อสี ทองแม่ร่องน้อย
31. กลุ่มรักษ์เหมืองจี้ลาไยเนื้ อสี ทอง
รวม

สมาชิกกลุ่ม
(คน)
10
10
7
7
8
8
11
8
10
7
7
8
284

ทาเนียบสมาชิก
(คน)
10
10
7
7
8
8
11
8
10
7
7
8
284

กลุ่มตัวอย่ าง
(คน)

166

เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์ที่มีลกั ษณะคาถามปลายปิ ด
(Close-ended question) และคาถามปลายเปิ ด (Open- ended question) คาถามบางหัวข้อของผูผ้ ลิต
รายกลุ่มที่มีโครงสร้างชัดเจน อาจมีการใช้กลุ่มตัวอย่างเพียง 3 ราย (เฉพาะประธานกลุ่ม) ในการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลที่เกี่ยวกับกลุ่มโดยตรง ได้แก่ การกูย้ ืมเงิน การจัดการแปรรู ปลาไยและการจาหน่าย
ผลผลิต ส่ วนหัวข้อคาถามอื่นๆ ยังคงใช้กลุ่มตัวอย่าง 50 ราย และผูผ้ ลิตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้าง
ชัดเจนใช้กลุ่มตัวอย่าง 116 ราย โดยคาถามแบ่งออกเป็ น 5 ตอน ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปทางด้านส่ วนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม
ตอนที่ 2 ข้อมูลทางด้านการจัดการแปรรู ปลาไย โดยให้กรอกข้อมูลและเทคนิ คในการ
จัดการแปรู ปลาไย ในส่ วนของข้อมูลทางด้านการจัดการแปรรู ปลาไย แบบรายกลุ่มจะสอบถาม
ข้อมูลจากหัวหน้ากลุ่มของทั้ง 3 กลุ่มโดยใช้แบบสอบถามและเน้นการสัมภาษณ์เป็ นหลัก เพื่อให้
ทราบถึ งแนวทางการบริ หารจัดการภายในกลุ่ ม ที่ได้มีการกระจายงานให้ก บั สมาชิ กภายในกลุ่ ม
ส่ วนรายบุคคลหรื อผูผ้ ลิ ตรายกลุ่มที่ไม่มีโครงสร้างชัดเจนมีการเก็บข้อมูลทางด้านการจัดการแปร
รู ปลาไยของผูผ้ ลิตทุกราย
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ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านการควบคุมคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานอย. โดยให้แสดงความคิดเห็น
ว่าแต่ละประเด็นของการควบคุ มคุ ณภาพ ว่าปฏิบตั ิงานได้ในระดับใด ซึ่ ง เติมศักดิ์ (2552) ได้ใช้
เกณฑ์การวัดแบบมาตรส่ วนประมาณค่า (Rating scale) 3 ระดับ ดังนี้
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ (ดี)
มีคา่ เท่ากับ
3
คะแนน
ปฏิบตั ิบา้ งเป็ นบางครั้ง (ปานกลาง) มีค่าเท่ากับ
2
คะแนน
ไม่ได้ปฏิบตั ิ
(ต้องปรับปรุ ง) มีค่าเท่ากับ
1
คะแนน
นอกจากนี้ เติมศักดิ์ (2552) ได้กล่าวถึงการแปลความหมายจากระดับคะแนนความคิดเห็น
ของสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปลาไยเนื้อสี ทอง นามาจัดกลุ่มโดยมีอนั ตรภาคชั้นเท่ากัน
จากสู ตร อันตรภาคชั้น

=

ค่าพิสัย
จานวนชั้น
= คะแนนสู งสุ ด – คะแนนต่าสุ ด
จานวนชั้น
=
3–1
3
อันตรภาคชั้น
=
0.66
ดังนั้น ในการจัดช่วงคะแนนเฉลี่ยความถี่ระดับความคิดเห็นของสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิ จ
ชุมชนแปรรู ปลาไยเนื้อสี ทอง สามารถจัดได้ดงั นี้
คะแนนเฉลี่ย 2.34 – 3.00
ปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ (ดี)
คะแนนเฉลี่ย 1.67 – 2.33
ปฏิบตั ิบา้ งเป็ นบางครั้ง (ปานกลาง)
คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.66
ไม่ได้ปฏิบตั ิ
(ต้องปรับปรุ ง)
ตอนที่ 4 ข้อมูลการส่ งเสริ มและสนับสนุ นการแปรรู ปลาไย โดยการตอบข้อมูลเกี่ ยวกับ
การได้รับข้อมูลข่าวสาร ความรู ้และเทคโนโลยี การศึกษาดูงานและเรื่ องที่ตอ้ งการให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน
ตอนที่ 5 ข้อมูลปั ญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะการแปรรู ปลาไย เป็ นลักษณะคาถาม
ปลายเปิ ด โดยให้สมาชิ กเครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชนแปรรู ปลาไยสี ทองแสดงความคิดเห็ นเกี่ ยวกับ
ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการแปรรู ปลาไยเนื้อสี ทอง
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แหล่ งข้ อมูลสาหรับการวิจัย
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary data) ได้จาก การสังเกต การสัมภาษณ์โดยใช้การสัมภาษณ์ก่ ึง
โครงสร้างรายบุคคล และการประชุมกลุ่มย่อยของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปลาไยอบแห้ง
2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ได้จากการศึกษาค้นคว้าเอกสารและหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้อง ได้แก่ ส านัก งานเกษตรจัง หวัดล าพูน ส านัก งานสาธารณสุ ข จัง หวัดล าพูน เครื อข่ า ย
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทอง อาเภอเมืองลาพูน องค์การบริ หารปกครองส่ วน
ท้องถิ่ น ซึ่ งข้อมูลที่ได้แก่ ข้อมูลด้านการผลิตทางการเกษตร ข้อมูลด้านประชากร ทรัพยากรที่ใช้
เกี่ยวข้องในการผลิต กระบวนการผลิตของกลุ่ม และข้อมูลการจัดเตรี ยมสถานที่ผลิตรวมถึงการขอ
อนุญาตผลิตอาหาร เป็ นต้น
การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ในครั้งนี้ ผวู ้ ิจยั ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจยั เชิ งปริ มาณ โดยเจาะจงศึกษาการจัดการของ
สมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปลาไยอบแห้งสี ทองเพื่อให้ได้มาตรฐาน อย. และเงื่อนไขการ
ได้รับรองมาตรฐาน อย. ของสมาชิ กในเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรู ปลาไยอบแห้งเนื้ อสี ทอง ซึ่ ง
เล็งเห็นถึงปั ญหาของการแปรรู ปลาไยที่ไม่ผา่ นการรับรองมาตรฐานและต้องการยกระดับการแปร
รู ปลาไยเพื่อการส่ งออกซึ่งสามารถแยกการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การแปรรู ปลาไยอบแห้งของสมาชิ กเครื อข่าย
วิสาหกิ จชุ มชนบ้านสันป่ าเหี ยง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน ซึ่ งข้อมูลประกอบด้วย
ความเป็ นมา การพัฒนาเพื่อการเปลี่ยนแปลง กาลังในการผลิตและการจาหน่าย รวมถึงหลักเกณฑ์
การผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานของสานักงานสาธารณสุ ข ได้จากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง การ
ประชุมกลุ่มและ การทบทวนเอกสารการดาเนินงานจากปี ที่ผา่ นมา
วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่อศึกษาการจัดการแปรรู ปลาไยอบแห้ง เพื่อให้ได้มาตรฐานอาหาร
และยา (อย.) ของสมาชิ กเครื อข่ายวิสาหกิ จชุ มชนบ้านสันป่ าเหี ยง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง
จังหวัดลาพูน ผูว้ ิจยั เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกต การสัมภาษณ์ การประชุ มกลุ่มย่อยโดยการ
วิเคราะห์ทุน 5 ด้าน ประกอบด้วยทุนมนุษย์ได้แก่ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ แรงงาน เทคโนโลยี
การแปรรู ปและสุ ขภาพ ทุนทางสังคม ได้แก่ เครื อข่าย สมาชิกกลุ่ม ความสัมพันธ์หรื อความเชื่อถือ
และการตอบแทน ทุ นการเงิ น ได้แก่ เงิ นหมุ นเวีย นและเงิ นสะสมที่ นามาใช้ป ระโยชน์ไ ด้ ทุ น
กายภาพ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐาน ถนน ไฟฟ้ า โทรศัพท์ ตลาด และเครื่ องมือ ทุนธรรมชาติ ได้แก่
ที่ดิน แหล่งน้ า และโรงเรื อน ที่สมาชิกกลุ่มตัวอย่างนามาลงทุนและเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารและ
ยา (อย.)
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วัตถุประสงค์ขอ้ ที่ 3 เพื่อศึกษาปั ญหาและอุปสรรคในการพัฒนาการแปรรู ปลายอบแห้ง
ของสมาชิกเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนบ้านสันป่ าเหี ยง ตาบลมะเขือแจ้ อาเภอเมือง จังหวัดลาพูน โดย
การสังเกตการณ์ในการประชุม การสัมภาษณ์ และการประชุมเครื อข่ายฯ โดยมีการวิเคราะห์จุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และข้อจากัด (SWOT) ของสมาชิกเครื อข่าย
นอกจากนี้ การวิจยั ยังได้วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้สถิติเชิ งพรรณนา (Descriptive statistic)
ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิ ต (Arithmetic mean) ค่าสู งสุ ด (Maximum) ค่าต่าสุ ด
(Minimum) และส่ ว นเบี่ ย งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ร่ ว มด้ว ย เพื่ อ ให้ไ ด้ข ้อ มู ล ที่
ครอบคลุม ชัดเจน
ระยะเวลาดาเนินการวิจัย
ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2554 – มีนาคม พ.ศ. 2555
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