
บทที ่3  
ระเบียบวธิีวจิัย 

     
การด าเนินการศึกษาวจิยัในโครงการน้ีใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมผสานระหวา่งการวิจยัเชิง

คุณภาพผนวกกบัการวิจยัเชิงปริมาณ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัจ านวนประชากร เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การศึกษาวจิยั วธีิด าเนินการศึกษาวจิยัและการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

 

3.1 การวจัิยเชิงปริมาณ 
3.1.1 การก าหนดจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการวจิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการออกแบบสอบถามส าหรับกลุ่มประชากร
ทั้งหมด สอบถามผูผ้ลิตล าไยอบแหง้ในเขตพื้นท่ีบา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 และบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 
19 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู จ านวน 43 ครัวเรือน ซ่ึงแบ่งเป็นครัวเรือนท่ีผลิตล าไย
อบแหง้เน้ือสีทองจ านวน 37 ครัวเรือนและอบแหง้ทั้งเปลือก 6 ครัวเรือน  
3.1.2 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 ประเภทของขอ้มูลท่ีท าการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

1) ขอ้มูลปฐมภูมิ(Primary data) ไดจ้ากการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามและแบบ
สัมภาษณ์ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทอง จ านวน 43 ครัวเรือน 

2) ขอ้มูลทุติยภูมิ(Secondary data) ไดจ้ากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารรายงานการวิจยั 
วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้อิสระ ตลอดจนขอ้มูลในหมู่บา้นจากกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ี
ด าเนินการ รวมทั้งไดจ้ากสถิติท่ีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งท่ีเป็นเอกสารและเผยแพร่ในเวบ็ไซด์
ขององคก์รและหน่ายงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

3) การศึกษาขอ้มูลกลุ่มวสิาหกิจชุมชนไดจ้ากการเปิดเวทีสาธารณะหรือการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม(Participation Action Research: PAR)รับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางแกไ้ข 

3.1.3 วธีิด าเนินการวจัิย 
 วธีิด าเนินการวจิยัมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1) การศึกษาขอ้มูลพื้นฐานชุมชนและกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดว้ยการเปิดเวทีสาธารณะรับฟัง
ความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มวสิาหกิจชุมชน รับฟังประเด็นปัญหา อุปสรรค แนว
ทางแกไ้ขตลอดจนเขา้ร่วมประชุมสังเกตการณ์ร่วมกบักลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

2) รวบรวมขอ้มูลทุติยภูมิของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนและขอ้มูลของชุมชนจากกลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชนและผูน้ าชุมชน 
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3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งดว้ยการรวบรวมเอกสาร และศึกษาแนวคิด
และทฤษฎี จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4) สร้างและพฒันาเคร่ืองมือการวจิยั ไดแ้ก่ สร้างแบบสอบถามเพื่อศึกษาตน้ทุนการผลิต 
ประสิทธิภาพการผลิต ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการระดมทุนในทอ้งถ่ินเพื่อ
พฒันาวสิาหกิจชุมชนผลิตล าไยอบแหง้สีทอง ตลอดจนทดสอบคุณภาพเคร่ืองมือการ
วจิยั 

5) เก็บขอ้มูลดว้ยการใชแ้บบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ เพื่อศึกษาขอ้มูลเชิงปริมาณ 
6) วเิคราะห์ขอ้มูลและแปรผลขอ้มูล 
7) น าเสนอขอ้มูลใหก้ลุ่มวสิาหกิจชุมชนและตรวจสอบผลการศึกษาขอ้มูลวา่มีความ

ถูกตอ้ง ใกลเ้คียงกบัสภาพความจริงมากนอ้ยเพียงใด 
8) เปิดเวทีสาธารณะสรุปประเด็นปัญหาและก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม

วสิาหกิจชุมชนเพื่อหารูปแบบการพฒันาวสิาหกิจชุมชนภายใตก้ารพึ่งพาทรัพยากร
ภายในชุมชนทอ้งถ่ิน 

9) จดัท าโครงการศึกษาดูงานตวัอยา่งการผลิตและการรวมกลุ่มวสิาหกิจชุมชนท่ี 
ประสบผลส าเร็จ 

10) จดัท าโครงการอบรมและอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันากระบวนการผลิตล าไยอบแหง้
สีทองใหไ้ดม้าตรฐานอาหารและยาและมาตรฐานGMP 

11) สรุปผลการวจิยั เขียนรายงานการวจิยั จดัประชุมสัมมนาน าเสนอผลการวิจยัและ
เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้ากงานวจิยัสู่เครือข่ายวสิาหกิจชุมชนทอ้งถ่ินอ่ืนๆ 
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รูปที ่3.1 เปิดเวทชีาวบ้านคร้ังที ่1 
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รูปที ่3.2 การอบรมการรวมกลุ่ม 
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รูปที ่3.3 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพือ่พฒันากระบวนการผลติ 

 
รูปที ่3.4 การศึกษาดูงานของกลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
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รูปที ่3.5 การประชุมสัมมนาสรุปและน าเสนอผลงานวจัิย 
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3.1.4 การวเิคราะห์ข้อมูลและสถิติทีใ่ช้ 
 ขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบสอบถามน ามาตรวจสอบความถูกตอ้งดว้ยการน าขอ้มูลท่ีไม่ชดัเจน
กลบัไปสอบถามเพิ่มเติมแลว้จึงน ามาวเิคราะห์และแปรผลขอ้มูลดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับการ
วจิยัทางสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ ดว้ยการค านวณหาค่าและอธิบายผลการศึกษา โดยใชส้ถิติใน
การทดสอบและมีการใชส้ถิติเชิงพรรณนาในรูปความถ่ี(Frequency), ร้อยละ(Percentage), ค่าเฉล่ีย
(Mean), ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) และการวดัประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้
ฟังกช์นัเส้นพรมแดนการผลิต(Stochastic Frontier Function) นอกจากน้ีผูว้จิยัไดท้  าการวจิยัเชิง
ปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมดว้ยการเปิดเวทีสาธารณะ ศึกษาปัญหา อุปสรรคและแนวทางการ
ด าเนินการของกลุ่มวสิาหกิจชุมชนดว้ยการเปิดโลกทรรศน์ต่างๆ คือ การจดัท าโครงการศึกษาดูงาน
การผลิตและการรวมกลุ่มของกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรบา้นป่าไผ ่หมู่ 2 ต าบลแม่โป่ง อ าเภอดอยสะเก็ด 
และกลุ่มแม่บา้นเกษตรกรผูผ้ลิตมนัฝร่ังทอดกรอบบา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่14 ต าบลแม่แฝกใหม่ อ าเภอ
สันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ หลงัจากนั้นไดจ้ดัท าโครงการฝึกอบรมและอบรมเชิงปฏิบติัการเพื่อพฒันา
กระบวนการผลิตล าไยอบแห้งสีทองเพื่อใหไ้ดรั้บมาตรฐานอย.และGMP 

3.1.4.1 การวดัประสิทธิภาพของผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองดว้ยวธีิการ Data Envelopment 
Analysis (DEA) 

การวเิคราะห์เพื่อประเมินระดบัประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ Data Envelopment Analysis 
(DEA) เป็นวธีิการ Non – Parametric ซ่ึงไม่ตอ้งมีการประมาณค่าสัมประสิทธ์ิ วธีิการน้ีสามารถ
วเิคราะห์ไดท้ั้งในกรณีท่ีมีปัจจยัการผลิตและผลผลิตหลายชนิด (multi input and output) และยงัเป็น
วธีิการท่ีเหมาะสมในกรณีท่ีไม่สามารถก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองไดโ้ดยในวธีิการน้ีตอ้งการ
ทราบแต่เพียงวา่ อะไรเป็นปัจจยัน าเขา้ อะไรเป็นผลผลิตท่ีไดรั้บ เพื่อความเขา้ใจในการอธิบายในท่ีน้ี
ขอยกตวัอยา่งในการอธิบายดงัน้ี 

เม่ือสมมุติวา่ ในการวจิยัมีค าถามอยูว่า่ “ผูผ้ลิตล าไยอบแห้งสีทองในจงัหวดัล าพนูมีระดบั
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานแตกต่างกนัอยา่งไร” 

จากค าถามงานวจิยัขา้งตน้ท่ีตอ้งการหาระดบัประสิทธิภาพของหน่วยผลิต คือ ผูผ้ลิตล าไย
อบแหง้สีทอง ซ่ึงสามารถเก็บขอ้มูลไดเ้พียง 37 รายเท่านั้น ส าหรับเคร่ืองมือท่ีตอ้งการใชใ้นงานวจิยั 
ก็จะใชว้ธีิการวดัประสิทธิภาพตามแนวคิดของ M.J. Farrell Stochastic Frontier Approach(SFA) และ 
Data Envelopment Analysis (DEA) แต่เน่ืองจากขอ้จ ากดัของขอ้มูลซ่ึงมีจ านวนตวัอยา่งเพียง 37 ราย
เท่านั้น และในการวิจยัคร้ังน้ียงัไม่สามารถก าหนดรูปแบบของแบบจ าลองได ้นอกจากน้ีผูว้จิยัเอง
ตอ้งการผอ่นคลายเง่ือนไขภายใตท้ฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์และเง่ือนไขทางสถิติ ดงันั้นจึงไดเ้ลือก
วธีิการวดัประสิทธิภาพแบบ DEA 
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3.1.4.2 การก าหนดตวัแปรในแบบจ าลอง 
ส าหรับแบบจ าลองท่ีใชใ้นงานวจิยัมีดงัน้ี 

1) ตวัแปรท่ีใชใ้นแบบจ าลอง 
- ปัจจยัน าเขา้ในแบบจ าลองน้ี ประกอบดว้ย 

- จ านวนล าไยสด  หน่วย : กก. 
- ปริมาณเน้ือล าไยสด หน่วย : กก. 
- ปริมาณฟืน  หน่วย : คนัรถบรรทุก 
- ปริมาณไฟฟ้า  หน่วย : หน่วยมิเตอร์ 

- ผลผลิตในแบบจ าลองน้ี คือ 
-      รายไดต่้อเตา  หน่วย : บาท 

2) เง่ือนไขและขอ้สมมุติท่ีใชใ้นการศึกษา 
2.1) เป็นการพิจารณาทางดา้นปัจจยัการผลิต(input – orientated) 
2.2) ใชข้อ้สมมุติ Variable Return to Scale(VRS) เน่ืองจากตอ้งการทดสอบวา่ใน

กลุ่มผูผ้ลิตท่ีก าลงัพิจารณาอยูน้ี่มีประสิทธิภาพดา้นใด ระหวา่ง 
 

- ประสิทธิภาพทางเทคนิค(TE) 
- ประสิทธิภาพโดยรวม(AE) 
- ประสิทธิภาพทางตน้ทุน(CE) 

3) จ านวนตวัอยา่ง  37   ตวัอยา่ง 
ประเด็นปัญหา : ผูผ้ลิตล าไยอบแหง้สีทองมีระดบัประสิทธิภาพทางเทคนิค ประสิทธิภาพทางดา้น

ตน้ทุนและประสิทธิภาพโดยรวมอยา่งไรบา้ง 
วธีิการทีใ่ช้ : การวดัประสิทธิภาพดว้ยวธีิการ Data Envelopment Analysis 
ปัจจัยน าเข้า : ปริมาณล าไยสด, ปริมาณล าไยเน้ือท่ีแกะเปลือกและเมล็ดแลว้, ปริมาณฟืนท่ีใช,้ 

ปริมาณไฟฟ้า 
ผลผลติ  : รายไดต่้อเตา 
เงื่อนไข  : ใหค้วามส าคญัทางดา้นปัจจยัการผลิต (input – orientated) 
ข้อสมมติ : Variable Return to Scale (VRS) 
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3.2 การวจัิยเชิงคุณภาพ 
 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 โครงการวิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
และสนทนากลุ่ม ส าหรับกลุ่มประชากรทั้งหมด ท่ีมีส่วนร่วมในการผลิตล าไยอบแห้งในเขตพื้นท่ี
บา้นเหมืองกวกั หมู่ 5 และบา้นใหม่เหมืองกวกั หมู่ 19 ต าบลมะเขือแจ ้อ าเภอเมือง จงัหวดัล าพนู  
 ขั้นตอนการวจัิย 
 ขั้นด าเนินการวจิยัเพื่อการวางแผนพฒันาและการติดตามประเมินผล มีการปฏิบติัดงัน้ี  

 1. การศึกษาและการวเิคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบับริบทชุมชนตลอดจนสภาพ
ปัญหาดา้นการผลิตล าไยสีทองอบแห้ง ของกลุ่มเกษตรกรบา้นเหมืองกวกั อ.เมือง จ.ล าพูน เพื่อน า
ขอ้มูลไปปฏิบติัหรือด าเนินการวจิยัแกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัความตอ้งการของชุมชน 
 2. การจดัท าแผนปฏิบติังาน เม่ือไดข้อ้สรุปจากการวเิคราะห์ขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นจะตอ้ง
น ามาก าหนดกิจกรรมในการวจิยั โดยแบ่งออกเป็นโครงการยอ่ย ดงัน้ี  
  2.1 การศึกษาสภาพของชุมชนดว้ยการจดัเวทีชาวบา้น 
  2.2 การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี1 
  2.3 การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี2 
  2.4 การใหค้วามรู้ดว้ยการจดัโครงการอบรมการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังท่ี3 
  2.5 การจดัประชุมกลุ่มยอ่ย 
  2.6 การศึกษาการไหลของงานในการผลิตล าไยอบแหง้ 
 3. การน าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติั การน าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติัตามกิจกรรมท่ี
ก าหนดไว ้โดยผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการวิจยั ไดแ้ก่ คณะนกัวิจยั ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย
อ่ืน ๆ ให้มีความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนดว้ยความตั้งใจและมี
ความรับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  
 4. การติดตามประเมินผลโครงการ  การติดตามและประเมินผลของการพฒันาตาม
แผนการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ตามแผนการพฒันา 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือหลกัในการวจิยั 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 1. การจดัเวทีชาวบา้น กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตล าไยอบแห้งสีทอง บา้นเหมืองกวกั เพื่อ
รับทราบสภาพการบริหารจัดการกลุ่มในปัจจุบันและความต้องการในการบริหารจดัการกลุ่ม 
ตลอดจนปัญหาในการบริหารจดัการของกลุ่ม โดยการแบ่งกลุ่มเกษตรกรออกเป็นกลุ่มยอ่ย และใช้
เทคนิคการสนทนากลุ่ม เพื่ออภิปรายปัญหาการด าเนินงานกลุ่ม เพื่อทบทวนวตัถุประสงค ์โครงสร้าง 
การมอบหมายงาน และการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มท่ีผา่นมา ในการด าเนินการผลิตล าไยอบแห้งสี
ทอง 
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 2. การจดัการฝึกอบรม ดว้ยการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ให้กบัชุมชน ให้ชุมชนไดเ้กิด
การเรียนรู้และความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของกลุ่ม พลงัของกลุ่ม และเกิดการรวมกลุ่มกนัมากข้ึน 
เป็นการกระตุน้ชุมชนให้เกิดแรงจูงใจในการพฒันากลุ่ม และรู้จกัแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการกลุ่ม
แบบมีส่วนร่วม ตลอดจนสรุปผลจากการจดักิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ เพื่อช้ีให้ชาวบ้านได้ทราบถึง
แนวคิด และความส าคญัในการพฒันากลุ่ม จากกิจกรรมกลุ่มสัมพนัธ์ท่ีไดด้ าเนินการไป 
 3. การจดัฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการ ดว้ยการเขียน Mind Map เพื่อให้ชุมชนไดมี้การแสดง
ความคิดเห็น การอภิปราย และเกิดกระบวนในการวางแผนงาน การตั้งเป้าหมาย การจดัโครงสร้าง 
การมอบหมายงาน และการแบ่งหน้าท่ีงาน เพื่อสร้างเป็นผงัความคิดให้เห็นถึงความส าคญัของ
ประเด็นปัญหาต่าง ๆ น าไปสู่การรู้จกัแกไ้ขปัญหาดว้ยกระบวนการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม  
 4. การสนทนากลุ่ม ด้วยการจดัประชุมกลุ่มให้กบัชุมชน (3 กลุ่มย่อย) เพื่อให้กลุ่มได้
ทบทวนแผนงาน เป้าหมาย วตัถุประสงค์ กิจกรรมโครงการ และการมอบหมายงาน ตลอดจนกฎ
กติกาของกลุ่ม จากการประชุมสมาชิกของแต่ละกลุ่ม แลว้สรุปผลของแต่ละกลุ่ม ให้สมาชิกภายใน
กลุ่มไดท้ราบถึงแผนงาน กิจกรรม และโครงสร้างการด าเนินงานของกลุ่ม 
  5. การสังเกต การสัมภาษณ์ และการจดบนัทึกกิจกรรม ดว้ยการศึกษาขั้นตอนการไหล
ของงานจากสถานการณ์ในช่วงการผลิตจริง คือ ในช่วง เดือนมิถุนายน จนถึงเดือน สิงหาคม ซ่ึงเป็น
ช่วงในการอบล าไย เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และเป็นประโยชน์ต่อชุมชน โดยการส ารวจ
และคดัเลือกเตาอบล าไยท่ียินดีท่ีจะให้ศึกษา เพื่อให้ทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน ระยะเวลา และ
กิจกรรมต่าง ๆ ในการผลิตล าไยอบแหง้ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  
 วธีิการด าเนินการเกบ็ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามกรอบขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้โดยมีวธีิการการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชน คณะนกัวิจยัไดล้งพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล
ตามแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จากการรวบรวมจากเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสารของกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมตวักนั
ในชุมชน เอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ส านกังานพฒันาชุมชนจงัหวดั ศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาค และส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยกระบวนการกลุ่มตามแผนปฏิบติังานของโครงการ ท่ีได้
ให้มีกระบวนการกลุ่ม เพื่อวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนจาก แบบสอบถาม การสอบถามสัมภาษณ์ 
และการจัดกิจกรรมกลุ่มโดยมีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู ้ผลิตล าไยสีทองอบแห้ง เป็นผู ้ร่วม
กระบวนการวจิยัแบบมีส่วนร่วมและใหข้อ้มูลตลอดเวลาของการด าเนินงานโครงการ เก่ียวกบัสภาพ
การด าเนินงานในปัจจุบนัของกลุ่มเกษตรกรดา้นการบริหารจดัการ การผลิต การตลาด และการบญัชี  
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 วธีิการวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการผสมผสานทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
วเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย เป็นตน้ 

 

 แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   มากท่ีสุด  5 คะแนน 
   มาก   4 คะแนน 
   ปานกลาง 3 คะแนน 
   นอ้ย  2 คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
 
 เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมายค่าเฉล่ียท่ีไดจ้ากการประเมินผล คือ 
  ค่าเฉล่ีย  4.21 - 5.00 แปลความหมายวา่  มีความตอ้งการมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.41 - 4.20 แปลความหมายวา่   มีความตอ้งการมาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.61 - 3.40 แปลความหมายวา่  มีความตอ้งการปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.81 - 2.60 แปลความหมายวา่  มีความตอ้งการนอ้ย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 - 1.80 แปลความหมายวา่  มีความตอ้งการนอ้ยท่ีสุด 
 ส่วนวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใชก้ารจดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง และการวเิคราะห์ขั้นตอน เป็นตน้ 

 




