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บทที่  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
  การวิจัยเร่ือง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ : ศึกษาเฉพาะกรณี  อําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  ดําเนินการตามหัวขอตอไปนี้ 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ  สมาชิกของกลุมอาชีพอําเภอเมือง  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา ที่จัดตั้งและสนับสนุนโดยสํานักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา   ประจําป 
งบประมาณ  2547   ซ่ึงไดรับงบประมาณและเงินอุดหนุนจากทางราชการ   ทําการศึกษาในเดือน
พฤษภาคม  2548  มีกลุมอาชีพทั้งหมด  42  กลุม   สมาชิกทั้งหมด 298  คน  ซ่ึงอยูในอําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา   (ขอมูลจากสํานักงานพัฒนาชุมชน  จังหวัดฉะเชิงเทรา, เมษายน 2548) 
  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ กลุมอาชีพที่อยูในอําเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จํานวน  42  กลุม  โดยแตละกลุมจําแนกเปนสมาชิกกลุมละ  4  คน  รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น  
จํานวน  168  คน  ซ่ึงไดจากการคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive  Sampling)  
รายละเอียดดังปรากฏในตาราง  1 
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ตางราง  1  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของสมาชิกกลุมอาชีพ  จําแนกตามประเภทของ 
กลุมอาชีพในอําเภอเมือง  จงัหวัดฉะเชิงเทรา 

 

จํานวน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ประเภทกลุม ตําบล 
กลุมอาชีพ 

(กลุม) 
สมาชิก 
(คน) 

กลุมอาชีพ 
(กลุม) 

สมาชิก 
(คน) 

จักสานเขงไมไผ วังตะเคยีน 2 19 2 8 
น้ําลูกยอ บางไผ 1 4 1 4 
มะพราวออน บางไผ 2 10 2 8 
หมากออน คลองจุกเฌอ 1 7 1 4 
ทองเหลืองสาน ทาไข 1 10 1 4 
ทอเสื่อ คลองนา 1 8 1 4 
ปลากัดไทย บางแกว 1 6 1 4 
แหนมหมูทรงเครื่อง บางไผ 1 10 1 4 
เครื่องแกว คลองเปรง   1 7 1 4 
ผลิตพืชสวน หนามแดง 1 10 1 4 
ขาวตังหมหูยอง คลองอุดมชลจร 1 5 1 4 
ผลิตภัณฑเขาสัตว คลองนครเนื่องเขต 4 20 4 16 
 บางขวัญ 2 12 2 8 
ดอกไมประดษิฐ บางเตย 1 5 1 4 
 โสธร   4 23 4 16 
น้ําพริกแกง บางเตย 2 9 2 8 
 บางกะไห 1 13 1 4 
 ทาไข 1 12 1 4 
ทําขนมหวาน บางไผ   4 8 4 16 
 บางกะไห 1 7 1 4 
  บางเตย    1 12 1 4 
  คลองเปรง 1 15 1 4 
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ตางราง 1  (ตอ)  จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางของสมาชิกกลุมอาชีพ  จําแนกตามประเภท 
                 ของกลุมอาชีพในอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

จํานวน 
ประชากร กลุมตัวอยาง 

ประเภทกลุม ตําบล 
กลุมอาชีพ 

(กลุม) 
สมาชิก 
(คน) 

กลุมอาชีพ 
(กลุม) 

สมาชิก 
(คน) 

ตัดเย็บเสื้อผา,  
ชุดชั้นใน 

ทาไข 1 12 1 4 

 โสธร 1 10 1 4 
 บางพระ 1 12 1 4 
 บางเตย 2 12 2 8 
 บางแกว 1 10 1 4 
 คลองเปรง 1 10 1 4 

รวม 42 298 42 168 

 
 

3.2   เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้ มี  2  แบบ ไดแก 
  3.2.1  แบบสอบถาม  ประกอบดวย  คําถามแบบปลายเปด  และคําถามแบบปลายปด   
ผูตอบคําถาม  ไดแก  สมาชิกกลุมอาชีพในอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยแบงขอประเด็น 
คําถามออกเปน  4  ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสมาชิกของกลุมอาชีพ   ไดแก  เพศ  อายุ  ระดับ 
การศึกษา  สถานภาพสมรส  อาชีพหลัก (กอนเขารวมกลุมอาชีพ) รายไดจากการรวมกิจกรรมกลุม  
การมีความรูเดิมเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  เปนตน  ลักษณะคําถามปลายเปดและปลายปด    
ใหเลือกตอบ  จํานวน 7 ขอ 
  ตอนที่ 2  ลักษณะการประกอบอาชีพของกลุมอาชีพ  ไดแก  กลุมอาชีพที่อยู 
ในอําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ลักษณะประเภทของกลุม  จํานวนเงินทุนในชวงเริ่มดําเนินการ 
ที่ไดรับการสนับสนุน  จํานวนสมาชิกกลุม ระยะเวลาในการดําเนินงานกลุม  สถานที่ตั้งทําการกลุม     
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สถานที่จําหนายสินคาของกลุม  การขอรับเงินทุนสนับสนุนเพิ่มจากหนวยงานอื่น  ปญหา 
และอุปสรรคที่สําคัญในการดําเนินงานกลุม  เปนตน  ลักษณะคําถามปลายเปดและปลายปด ให
เลือกตอบ  จํานวน  9  ขอ 
  ตอนที่  3  ลักษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  ไดแก  กลุมมีผลกําไร   
กลุมสามารถใชทรัพยากรในทองถ่ินอยางคุมคา  กลุมสามารถตอบสนองความตองการของสมาชิก  
กลุมมีการผลิตและพัฒนาคุณภาพสินคาอยางตอเนื่อง   สมาชิกมีรายไดเพิ่มขึ้น  มีอาชีพที่มั่นคง  
ลักษณะคําถามแบบปลายปดใหเลือกตอบวา ใช และ ไมใช  จํานวน 15 ขอ 
  ตอนที่ 4  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ 

1)   ปจจยัภายในของกลุมอาชีพ ไดแก 
(1)   ดานความรู   ความเขาใจในวัตถุประสงคการจัดตั้ง และหลักการ 

ดําเนินงานกลุม  ลักษณะคําถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ ใช และ ไมใช จํานวน  12  ขอ 
(2)  ดานลักษณะผูนํากลุม  ลักษณะคําถามแบบปลายปด  ใหเลือกตอบ 

ทั้งหมด  มาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale)  5 ระดับ  จํานวน 6  ขอ 
(3)  ดานการบริหารงานกลุม ลักษณะคําถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ

ทั้งหมด มาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  จํานวน 10  ขอ 
(4)  ดานการมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม  ลักษณะคําถาม 

แบบปลายปด ใหเลือกตอบทั้งหมด  มาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  จํานวน 10 ขอ 
2)  ปจจยัภายนอกของกลุมอาชีพ  ไดแก 

(1)  ดานการไดรับการสนับสนุนเจาหนาที่จากภาครัฐและภาคเอกชน  
ลักษณะคําถามแบบปลายปด ใหเลือกตอบ  มาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน 7  ขอ 

(1) ดานการไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน  ลักษณะคําถาม
แบบปลายปด  ใหเลือกตอบทั้งหมด มาตราสวนประมาณคา  5 ระดับ  จํานวน  7  ขอ  
 3.2.2  แบบสัมภาษณ ประกอบดวย แบบสัมภาษณผูนํากลุมอาชีพ และแบบสัมภาษณ
สมาชิกกลุมอาชีพ  ลักษณะคําถามแบบปลายเปด  ผูตอบคําถาม  ไดแก  ผูนํากลุมอาชีพ  และสมาชิก
กลุมอาชีพ  โดยแบงประเด็นคําถามออกเปน  2  ตอน ดังนี้ 
  ตอนที่  1  แบบสัมภาษณผูนํากลุมอาชีพ  ไดแก  ขอมูลเบื้องตน  ขอมูลเกี่ยวกับ
กลุม  ลักษณะคําถามแบบปลายเปด ใหตอบคําถาม  จํานวน  10  ขอ 
  ตอนที่  2  แบบสัมภาษณสมาชิกกลุมอาชีพ ไดแก ขอมูลเบื้องตน ขอมูลเกี่ยวกับ
กลุม  ลักษณะคําถามปลายเปด  ใหตอบคําถาม จํานวน  10  ขอ 
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    เกณฑการใหคะแนน 
                  เกณฑการวัดลักษณะกลุมอาชีพที่ประสพความสําเร็จ  ถาตอบถูกให  1  คะแนน 
และถาตอบผิดให  0  คะแนน 
                 เกณฑการวัดความรู  ความเขาใจในวัตถุประสงค และหลักการดําเนินงาน 
กลุมอาชีพ  ถาตอบถูกให  1 คะแนน  ตอบผิดให 0 คะแนน 
                 เกณฑการวัดระดับความคิดเห็น ซ่ึงเปนคําถามเชิงบวกทั้งหมด  ผูศึกษาใหคะแนน
ในขอคําถามเปน  5 ระดับ คือ 
                  เลือกตอบ   เห็นดวยมากที่สุด ให 5     คะแนน 
  เห็นดวยมาก ให 4     คะแนน 

         เห็นดวยปานกลาง ให 3     คะแนน 
                                  เห็นดวยนอย ให 2     คะแนน 
                                  เห็นดวยนอยที่สุด ให 1     คะแนน 
 

3.3   การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจยั 
 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล มีขั้นตอนการสราง ดังนี ้
                 3.3.1  กําหนดนิยามของตัวแปรที่จะทําการศึกษาแตละขอใหครอบคลุม และสอดคลอง
กับวัตถุประสงคของการศึกษา 
    3.3.2  สรางแบบสอบถามใหเนื้อหาครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของ 
กลุมอาชีพ และนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ 
ความถูกตองและความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity)  ผูทรงคุณวุฒิ  3  ทาน ประกอบดวย 

1)  ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล อาจารยคณะครุศาสตร 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร 

2)  นางบังอร  ลีรัตนชัย นักพัฒนาชุมชน 6  สํานักงานพัฒนาชุมชน 
 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 

3)  นางสุคนธ  เจียรมาศ นักพัฒนาชุมชน 6  สํานักงานพัฒนาชุมชน 
 อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา 
      3.3.3  ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ  และทดสอบ 
ความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับ
กลุมอาชีพในเขตพื้นที่อําเภอเมือง  จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มิใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  5  กลุม  กลุมละ 
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10  คน  ที่มีคุณสมบัติใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  เพื่อหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยหาคา
สัมประสิทธิ์แอลฟา  ผลปรากฏวาไดคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  Coefficient)  เทากับ 0.82 
 

3.4   การเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
  3.4.1  การเก็บรวบรวมขอมูลดําเนนิการตามขั้นตอน ดังนี ้
                          1)  นําหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรถึงผูนํากลุมอาชีพที่เปน 
กลุมตัวอยาง เพื่อขอความรวมมือในการแจกแบบสอบถาม 
  2)  เก็บแบบสอบถามคืนดวยตนเองและบุคลากรที่ไดรับมอบหมาย  จํานวน  168 
ฉบับ 
  3.4.2   การจัดทําขอมูลตามขั้นตอน ดังนี ้
                          1)  ตรวจสอบความถูกตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม 
  2)  นําแบบสอบถามที่สมบูรณมาลงรหัส และบันทึกลงในคอมพิวเตอรเพื่อ
วิเคราะหตอไป 
 

3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิจัยเร่ือง  ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของกลุมอาชีพ  : ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอเมือง  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ   โดยใชแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมอาชีพ  42  กลุม    จํานวน 168  คน    
จากนั้นนําผลขอมูลที่รวบรวมไดมาประมวลผล   โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูป  
โดยใชสถิติ ดังนี้ 
                 3.5.1   สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่  รอยละ ใชในการวิเคราะหและ
อธิบายขอมูลสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

3.5.2 วิเคราะหระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางในดานตางๆ  เชน   ลักษณะของ 
ผูนํากลุม  การบริหารงานกลุม  การมีสวนรวมของสมาชิกในกิจกรรมกลุม  การไดรับการสนับสนุน
จากเจาหนาที่ภาครัฐและเอกชน   การไดรับการสนับสนุนจากผูนําชุมชน   โดยใชคาเฉลี่ย  (Mean)  
และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)  แลวแปลความหมายตามเกณฑ  การแปล
ความหมายคาเฉลี่ย ดังนี้ 
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   4.51 – 5.00    หมายถึง     มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากที่สุด 
   3.51 – 4.50    หมายถึง     มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมาก 

2.51 – 3.50    หมายถึง     มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง 
 1.51 – 2.50    หมายถึง     มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอย 
1.00 – 1.50    หมายถึง    มีระดับความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยนอยที่สุด 

  
 

  

 


