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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 
  การวิจัยครั้งนี้  เปนการวิจัยเชิงสํารวจ  (Survey  Research)  และการวิจัยกึ่งทดลอง 
(Quasi  Experimental  Research)  เร่ืองหลักสูตรฝกอบรมบัญชีฟารม  สําหรับเกษตรกรในหมูบาน
รอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัด
ฉะเชิงเทรา  เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ผูวิจัยดําเนินการตามวิธีการวิจัย
โดยแบงออกเปน  3  ระยะ  ดังนี้   
   ระยะที่  1  ขอมูลพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรมหลักสูตรวชิาบัญชีฟารม   
  ระยะที่  2  สรางหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม     
  ระยะที่  3  ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  
  เพื่อตอบวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจยักําหนดวิธีการดําเนินการวิจยั  ดังนี ้
 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   
  3.1.1  ประชากรที่ใชในการวิจัย  เปนเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ที่มีรายชื่อเขาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของหนวยงานภายในศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ประจําปงบประมาณ  2547  จํานวน  794  คน 
   3.1.2  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  การวิจัยครั้งนี้  แบงกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัออกเปน  
2  กลุม  คือ   
         1)  กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลพื้นฐานและความตองการในการ
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  เปนเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ทําการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมอยางงาย  โดยวิธีการจับสลาก  
(Simple  Random  Sampling)  โดยใชตารางกําหนดขนาดตัวอยางและประชากรของเครจซี่  และ
มอรแกน  คือ  จํานวนประชากร  800  คน  ใชกลุมตัวอยาง  260  คน  ซ่ึงถือวาเพียงพอที่จะเปนตัวแทน
ของประชากร 
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                        2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
วิชาบัญชีฟารม  เปนเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ทําการสุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  จากเกษตรกรใน
หมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ที่สมัครและเขาอบรม
หลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  ที่จัดขึ้นในวันที่  16-17  กันยายน 2549  จํานวน  57  คน  ซึ่งถือวา
เพียงพอที่จะเปนตัวแทนของประชากร 

 
3.2  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล   
              
  3.2.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  ประกอบดวย 
        1)  แบบสัมภาษณสําหรับเกษตรกร  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ค) 
                      2)  โครงรางหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม     
                  3)  แบบสอบถามสําหรับผูทรงคุณวุฒิ  (รายละเอียดดังภาคผนวก  จ)   
                      4)  หลักสูตรฝกอบรมวิชาบญัชีฟารม  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ฉ)   
        5)  โครงการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  (รายละเอยีดดังภาคผนวก  ฉ)   
        6)  คูมือวิทยากร  (รายละเอยีดดังภาคผนวก  ฉ)   
                       7)  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ฉ)  
                       8)  แบบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ฉ)    
                       9)  แบบประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม (รายละเอียดดัง
ภาคผนวก  ฉ) 
 3.2.2  การสรางเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  ซ่ึงประกอบดวย  
       1)  แบบสัมภาษณสําหรับเกษตรกร  ผูวิจยัดําเนินการตามขั้นตอนดังนี ้    
                            (1)  ผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณสําหรับเกษตรกรดวยตนเอง  โดยศึกษาหลักการ
บัญชีเบื้องตนและแนวคิดเกี่ยวกับการฝกอบรม  นํามาสรางเปนโครงสรางและเนื้อหา  เพื่อทําเปน
แบบสัมภาษณสําหรับเกษตรกร  ซ่ึงแบงออกเปน  3  ตอน  ไดแก 
                    ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตรกร  ลักษณะคําถามเปนแบบเลือกตอบ
จํานวน  11  ขอ 
                    ตอนที่ 2  ความตองการในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  ลักษณะ
คําถามเปนแบบเลือกตอบแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  3  ระดับ  คือ  ตองการมาก  
ตองการปานกลาง  และตองการนอย  จํานวน  2  ขอ 
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                     ตอนที่ 3  แนวทางในการจัดอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  ลักษณะคําถาม
เปนแบบเลือกตอบจํานวน  8  ขอ 
                              (2)  นําแบบสัมภาษณสําหรับเกษตรกร  ใหผูทรงคุณวุฒิดานบัญชีจํานวน  2  ทาน  
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content  Validity)  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ข)     
                             (3)  ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี  กอนนําไปเก็บ
รวบรวมขอมลูพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม      
       2)  โครงรางหลักสูตรฝกอบรมบัญชีฟารม  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
    (1)  ผูวิจัยเขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารมดวยตนเอง  โดยนํา
ผลการวิจัยระยะที่  1  ขอมูลพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารมของ
เกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  มาพิจารณา
ประกอบการเขียนโครงรางหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  ซ่ึงประกอบดวย  สภาพปญหาและ
ความจําเปน  หลักการ  จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  วิธีการอบรม  ส่ือและอุปกรณ  การประเมินผล  
และระยะเวลาในการอบรม 

         3)  แบบสอบถามสําหรับผูทรงคุณวุฒิ  ผูวจิัยดําเนินการตามขั้นตอนดงันี้   
                             (1)  ผูวิจัยสรางแบบสอบถามสําหรับผูทรงคุณวุฒิดวยตนเอง  โดยนําเอาแบบ
สัมภาษณเกี่ยวกับความเหมาะสมและความสอดคลองระหวางองคประกอบตาง ๆ เร่ืองการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรม : การเกษตรทฤษฎีใหมที่สรางขึ้นโดยปนัดดา  พงษนภาพิไล  (2543,  หนา 177-188)  
และแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ 
ของหลักสูตรฝกอบรมเรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสิริรักษ  รัชชุศานติ  (2542,  
หนา  195-200)  มาเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือซ่ึงประกอบดวย  3  ตอน  ไดแก 
               ตอนที ่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูทรงคุณวุฒิ  เปนแบบสอบถามแบบเติมคําและ
แบบเลือกตอบจํานวน  5  ขอ 
             ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ที่มตีอความเหมาะสมขององคประกอบ
ตาง ๆ ของหลกัสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  เปนแบบสอบถามแบบเตมิคํา  แบบปลายเปด  และแบบ
มาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  5  ระดับ  คือ  เหมาะสมมากที่สุด  เหมาะสมมาก  เหมาะสม
ปานกลาง  เหมาะสมนอย  และเหมาะสมนอยที่สุด  จํานวน  11  ขอ 
                  ตอนที่   3  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่  มีตอความสอดคลองของ
องคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  เปนแบบสอบถามแบบเติมคําแบบปลายเปด  
และแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  3  ระดับ  คือ  สอดคลอง  ไมสอดคลอง  และไมแนใจ  
จํานวน  12  ขอ 
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            (2)  นําโครงรางหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารมและแบบสอบถามสําหรับ
ผูทรงคุณวุฒิที่สรางขึ้น  ใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน  6  ทาน  ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี  
จํานวน  2  ทาน  ผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการสอนจํานวน  2  ทาน  และผูทรงคุณวุฒิ  ดาน
การฝกอบรมจํานวน  2  ทาน  พิจารณาวาครอบคลุมประเด็นที่ตองการตรวจสอบหรือไม  (รายละเอียด
ดังภาคผนวก  ข)     
                            (3)  ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิทั้ง  6  ทาน  กอนนําไปเก็บ 
รวบรวมขอมลูการสรางหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม     
        4)  หลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  เปนหลักสตูรฉบับสมบูรณที่ไดรับแกไขตาม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิทั้ง  6  ทาน  ตามกระบวนการวิจัยข้ันที่  2  ซ่ึงประกอบดวยสภาพปญหา
และความจําเปน  หลักการ  จุดมุงหมาย  เนื้อหาสาระ  วิธีการอบรม  ส่ือ  การประเมินผล  และระยะเวลา
ในการอบรม  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ข)     
       5)  โครงการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  ผูวจิัยดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี้   
                            (1)  ผูวิจัยสรางเขียนโครงการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารมดวยตนเอง  โดย
ศึกษาองคประกอบตาง ๆ ของโครงการ  นํามาเขียนโครงการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  
ประกอบดวย  หลักการและเหตุผล  วัตถุประสงค  ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  แนวคิดพื้นฐานใน
การทําโครงการ  คุณสมบัติของผูเขาอบรม  จํานวนผูเขาอบรม  ระยะเวลาในการอบรม  สถานที่อบรม  
หัวขอวิชา  วิธีการอบรม  วิทยากรในการอบรม  งบประมาณ  การประเมินโครงการ  และผูรับผิดชอบ
โครงการ 
                           (2)  นําโครงการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  ใหผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรม
พิจารณาวาครอบคลุมองคประกอบของโครงการฝกอบรม  หรือไม  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ข)         
                            (3)  ปรับปรงุแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณดานบัญชี  กอนนําไปเก็บรวบรวม
ขอมูลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม    
       6)  คูมือวิทยากรการอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  ผูวิจัยดําเนินการตาม
ขั้นตอนดังนี ้
                             (1)  ผูวิจัยสรางคูมือวิทยากรการอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารมดวยตนเอง
โดยศึกษาหลักการและองคประกอบของแผนการสอน  นํามาสรางเปนคูมือวิทยากรใหมีโครงสราง
ครอบคลุมแนวทางในการจัดอบรม  ซ่ึงประกอบดวย  หัวขอเรื่อง  จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหาสาระ  
กิจกรรมการอบรม  ส่ือและอุปกรณและการประเมินผล  ซ่ึงคูมือวิทยากร  มีทั้งหมด  7  คูมือ  ไดแก  
คูมือที่ 1  กิจกรรมเสริมหลักสูตร  คูมือที่ 2-5  บัญชีฟารม  คูมือที่ 6  บริการของธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร  และคูมือที่ 7  กิจกรรมเสริมหลักสูตร   
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                           (2)  นําคูมือวิทยากรการอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  ใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน  4  ทาน  ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิดานหลักสูตรและการสอนจํานวน  2  ทาน  และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรมจํานวน  2  ทาน  พิจารณาวาครอบคลุมองคประกอบและเนื้อหาของ
คูมือวิทยากร  หรือไม  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ข)           
  (3)  ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิทั้ง  4  ทาน  กอนนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  (รายละเอียดดังภาคผนวก ฉ) 
                        7)  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี้ 
                             (1)  ผูวิจัยสรางเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารมดวยตนเอง  
โดยศึกษาองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  เพื่อนํามาสรางเปนเอกสาร
ประกอบการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  เพื่อใหเอกสารมีรายละเอียดเนื้อหาตามองคประกอบ
ของหลักสูตร  ไดแก  จุดประสงคการเรียนรูกับเนื้อหาสาระ  ซ่ึงประกอบดวยเอกสาร  3  ชุด  ไดแก  
เอกสารชุดที่ 1  จดบัญชีไวไดประโยชน  เอกสารชุดที่ 2  ทําอาชีพเกษตรกรรมแลวกําไรจริงหรือ  
และเอกสารชุดที่ 3  รูจักธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร  
                           (2)  นําเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  ใหผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน  4  ทาน  ซ่ึงประกอบดวย  ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชีจํานวน  2  ทาน และผูทรงคุณวุฒิดานการ
ฝกอบรมจํานวน  2  ทาน  พิจารณาวาองคประกอบตาง ๆ ในเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร
วิชาบัญชีฟารม  ครอบคลุมองคหลักการและจุดมุงหมายของหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  
หรือไม  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ข)     
                            (3)  ปรบัปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิทั้ง  4  ทาน  กอนนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  (ภาคผนวก ฉ) 
         8)  แบบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม  เปนแบบทดสอบเพื่อวัดความรูทางพุทธิพิสัย  
ตามจุดประสงคเชิงพฤติกรรมกอนและหลงัการอบรม  ผูวิจัยดําเนนิการตามขั้นตอนดังนี ้
            (1)  ผูวิจัยเปนผูสรางแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชา
บัญชีฟารมดวยตนเอง  โดยศึกษาเนื้อหาสาระในหลักสูตร 
                           (2)  สรางขอคําถามใหครอบคลุมเนื้อหาในหลักสูตร  ตามจุดประสงคเชิง
พฤติกรรมซึ่งเปนแบบเลือกตอบจํานวน  40  ขอ  ในแตละขอมี  3  ตัวเลือก  ไดแก  บัญชีฟารม  จํานวน  
25  ขอ  และบริการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรจํานวน  15  ขอ 
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             (3)  นําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  ให
ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชีจํานวน  2  ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Validity)  ภาษาที่ใช  
ตัวเลือกและตัวลวง  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ข)         
                           (4)  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี  กอนนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม   
                      9)  แบบประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เขาอบรม  ที่มีตอการจัดอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  ผูวิจัย
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
                           (1)  ผูวิจยัเปนผูสรางแบบประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม
ดวยตนเอง  โดยศึกษาองคประกอบตาง ๆ ของการประเมินผลการฝกอบรม  นําองคประกอบตาง ๆ 
ของการประเมินผลการฝกอบรม  มาเขียนเปนขอคําถามซึ่งแบงออกเปน  2  ตอน  ไดแก 
                  ตอนที่ 1  ขอมูลพ้ืนฐานของเกษตร  เปนแบบสอบถามเลือกตอบและแบบ
เติมคํา  จํานวน  7  ขอ 
                ตอนที่ 2  ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เขาอบรม  ตอการจัดอบรมหลักสูตร
ฝกอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม  เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา  (Rating  Scale)  
3  ระดับ  คือ  เหมาะสมมาก  เหมาะสมปานกลาง  และเหมาะสมนอย  จํานวน  6  ขอ 
            (2)  นําแบบประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  ให
ผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรมจํานวน  2  ทาน  ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา  (Validity)  
(รายละเอียดดังภาคผนวก  ข)         
             (3)  ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรมกอน
นําไปเก็บรวบรวมขอมูลการทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม   
 3.2.3  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  
              นําแบบสัมภาษณสําหรับเกษตรกรที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปทดลองใช  (Try  out)  กับ  
เกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ที่ไมใช
กลุมตัวอยางจํานวน  30  คน  วิเคราะหหาความเชื่อมั่น  (Reliability)  ของแบบสัมภาษณทั้งฉบับ  
โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร   โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา  ของ  ครอนบาซ  ไดคาความ
เชื่อมั่น 0.86  ถือวาอยูในเกณฑที่สามารถนําไปใชได  (รายละเอียดดังภาคผนวก  ง)     
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3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
  การวิจยัคร้ังนี้  ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 
  3.3.1  ขอมูลพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม
ของเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ผูวิจัย
ทําหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร   แจง
ผูอํานวยการศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวม
ขอมูล  โดยผูวิจัยออกไปสัมภาษณเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ซ่ึงเปนกลุมตัวอยางจํานวน  260  คน  ดวยตนเอง  ใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูล  
10  วัน  เร่ิมตั้งแตวันที่  19  มกราคม  2549  ถึงวันที่  28  มกราคม  2549 
             3.3.2  สรางหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  สําหรับเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษา
การพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  อําเภอพนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  ผูวิจัย 
ทําหนังสือจากสํานักงานประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ถึง
ผูทรงคุณวุฒิดานบัญชี สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณจังหวัดฉะเชิงเทราจํานวน 2 ทาน ผูทรงคุณวุฒิ
ดานหลักสูตรและการสอน  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร จํานวน  2  ทาน  และ
ผูทรงคุณวุฒิดานการฝกอบรม  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  จํานวน  2  ทาน  เพื่อ
แจกแบบสอบถามและใหขอมูลเพิ่มเติมดวยตนเอง  ใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูล  21  วัน  ตั้งแตวันที่  
25  มีนาคม  2549  ถึงวันที่ 14  เมษายน  2549 
      3.3.3  การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  ผูวิจัยนําหนังสือจากสํานักงาน
ประสานงานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  แจงผูอํานวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีฉะเชิงเทรา  เพื่อขออนุญาตใชหองประชุม  อาคารอํานวยการ  เปนสถานที่จัดอบรมหลักสูตร
วิชาบัญชีฟารม  ใหกับเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหินซอน  อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ  ที่เขาอบรมจํานวน  57  คน  ใชเวลาในการอบรม  จํานวน  2  วัน  ตั้งแตวันที่  16-17  
กันยายน  2549  เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบทดสอบกอนและหลังการอบรม  และแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของเกษตรกรที่เขาอบรมที่มีตอการจัดอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม       
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3.4  การวิเคราะหขอมูล      

 
  การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยวเิคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอร  ดังนี้ 
  3.4.1  วิเคราะหขอมูลพื้นฐานและความตองการในการฝกอบรมหลักสูตรวิชาบัญชีฟารม   
ของเกษตรกรในหมูบานรอบศูนยศึกษาการพัฒนาเขาหนิซอน  อันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอ
พนมสารคาม  จังหวัดฉะเชิงเทรา  สถิติที่ใช  คือ  คาความถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย                
                 3.4.2  วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของผูทรงคุณวุฒ ิ สถิติที่ใช  คาความถี่  คารอยละ 
  3.4.3  วิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีมีตอความเหมาะสมขององคประกอบตาง  ๆ 
ของหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  สถิติที่ใช  คือ  คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดย
กําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ดวยวิธีจุดกึ่งกลาง (Mid Point)  
(บุญชม  ศรีสะอาด,  2543,  หนา 20)  ดังนี้   
    4.50 – 5.00     หมายถึง     เหมาะสมมากทีสุ่ด 
        3.50 – 4.49     หมายถึง     เหมาะสมมาก 
    2.50 – 3.49     หมายถึง     เหมาะสมปานกลาง 
              1.50 – 2.49     หมายถึง     เหมาะสมนอย 
    1.00 – 1.49     หมายถึง     เหมาะสมนอยทีสุ่ด 
      กําหนดคาเฉลี่ยตั้งแต 3.50 ขึ้นไป  ถือวาองคประกอบตาง ๆ ของหลักสูตรฝกอบรม
วิชาบัญชีฟารม  มีความเหมาะสมมาก  ไมตองปรับปรงุแกไข  
  3.4.4  วิเคราะหความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ  ท่ีมีตอความสอดคลองขององคประกอบตาง ๆ  
ของหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  สถิติที่ใช  คือ  วิเคราะหหาคาความสอดคลอง  (Item  Objective   
Congruence  :  IOC)  กําหนดคะแนนคําตอบไวดังนี้ 
    1     คะแนน     หมายถึง     สอดคลอง 
                             0     คะแนน     หมายถึง     ไมแนใจ 
     -1     คะแนน     หมายถึง     ไมสอดคลอง 
   ถาคาความสอดคลอง  (IOC)  มีคามากกวา 0.50 ขึ้นไป  ถือวาองคประกอบตาง ๆ 
ของหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  มีความสอดคลอง  ไมตองปรับปรุงแกไข   
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                 3.4.5  ประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  ซ่ึงประกอบดวย 
                            1)  วิเคราะหขอมูลพื้นฐานของเกษตรกร  สถิติที่ใช  คือ  คาความถี่  คารอยละ 
                            2)  วิเคราะหความคิดเห็นของเกษตรกรที่เขาอบรมที่มีตอการการจัดอบรบหลักสูตร
ฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  สถิติที่ใช  คือ  คาถี่  คารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  โดย
กําหนดการแปลความหมายของคาเฉลี่ย  ดังนี้ 

2 .34 – 3.00     เหมาะสมในระดับมาก 
          1 .67 – 2.33     เหมาะสมในระดับปานกลาง 

 1 .00 – 1.66     เหมาะสมในระดับนอย 
     3.5.6  ผลสัมฤทธิ์ทางการอบรม  ดวยการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กอนและหลังการอบรม
หลักสูตรฝกอบรมวิชาบัญชีฟารม  โดยใชสถิติ  dependent – sample  t – test (matched- pair  sample 
t – test) 
 


