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บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการศึกษาหรือวิจัย 

 
 

การศึกษาวิจยัเร่ืองการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร     
ทีมีประสิทธิภาพ   ในเขตพืน้ที่ตําบลหวยกะป    อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  เปนการวจิัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory  Action  Research)  การดําเนนิการวจิัยทําโดย   การให
เกษตรกรรวมในการสนับสนุนการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร   เปดโอกาสใหเกษตรกร 
มีสวนรวม   คดิตัดสินใจ   รวมทําดําเนินการรวมติดตามประเมินผล   เพื่อสงผลถึงโครงการที่มี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้  ผูวิจยัใชแนวทางการดําเนินการตามหัวขอ  ดังตอไปนี ้  

3.1 ประชากร 
3.2 กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง 
3.3 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 
3.5 การวิเคราะหขอมูล 
3.6 ขั้นตอนการทาํวิจัย 
 

3.1 ประชากร   
  

ประชากร  ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก  เกษตรกรที่ตั้งบานเรือน  และอาศัยอยูในเขตพื้นที่
ตําบลหวยกะป  อําเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  ที่ประกอบอาชีพการเกษตร  และขึ้นทะเบยีน
เกษตรกร  ตามระเบียบคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ   พ.ศ. 2545  
และ  พ.ศ. 2546  จํานวน  507  คน (สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองชลบุรี,  2546,  หนา  1-21) 
 

3.2  กลุมตัวอยางและการสุมตัวอยาง   
 

ในการศึกษาวจิัยคร้ังนี้  แบงกลุมตัวอยางในการศึกษาออกเปน  2  กลุม   
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 ขั้นตอนที่  1  กลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางทีใ่ชในการศึกษาในครั้งนี้ ใชวธีิสุมตัวอยางจากประชากรตามที่มีคุณสมบัติ
ขางตน  โดยใชสูตรของทาโร ยามาเน (Taro  Yamane,  1973,  p  85  อางถึงใน  ศิริลักษณ             
คงสัตยกุล,  2546, หนา  42)  เพื่อหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยคํานวณจากสูตรดังตอไปนี ้
 การคํานวณโดยใชสูตรของทาโร  ยามาเน  

สูตร n = 
21 Ne

N
+

 

 
 เมื่อ  n  แทน ขนาดของกลุมตัวอยาง 
   N แทน จํานวนประชากรในการวิจยัครั้งนี้จํานวน 507  คน 
   e แทน คาความคลาดเคลื่อนที่จะยอมใหเกดิขึ้นได (โดยการวิจยั 

   คร้ังนี้ กําหนดใหเทากบัรอยละ 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น  95%) 
 แทนคาในสูตร  

 n = ( )205.05071
507
×+

 

  = 223.59 
 
 ดังนั้น จากการคํานวณโดยใชสูตรของ ยามาเน  มีคาเทากับ  223.59  คน  เพื่อใหการเก็บ
ขอมูลในครั้งนี้ ไดรับขอมูลที่ครอบคลุม ผูวิจัยจึงขอเก็บตัวอยางจากกลุมตัวอยางเทากับ 250  คน  

การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย  (Simple  Random  Sampling) เพื่อ 
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกหนวยมีโอกาสถูกเลือกเทา ๆ กนั  เพื่อใหมีการกระจายของกลุมตัวอยาง                
ผูศึกษาจึงใชการเลือกสุมตัวอยางจากกลุมตัวอยางโดยวธีิการสุมตามตารางการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร  พ.ศ. 2545  และ  พ.ศ.  2546  จะไดกลุมตัวอยางจํานวน  250  คน  จํานวนเกษตรกรที่ทํา
การสุมนํามาตอบแบบสอบถามทั้ง  4  สวน  
 ขั้นตอนที่  2   

คัดเลือกเกษตรกรจากกลุมตวัอยางกลุมเดมิที่ตอบแบบสอบถามในขั้นที่  1  โดยการให
สมัครแบบจํากัดโควตา  จํานวน  25  คนเพื่อรวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตรแบบมีสวนรวม  
โดยการรวมคดิตัดสินใจ  การมสีวนรวมทาํ  ดําเนินการ  การมีสวนรวมติดตามประเมนิผลและการ
มีสวนรวมในการสนับสนุนในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ประเมินโครงการโดยใชแบบ
ประเมินโครงการที่ปรับปรุงจากแบบประเมินโครงการของกรมสงเสริมการเกษตร 
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3.3  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 
3.3.1  เคร่ืองมือท่ีใชในการศกึษาครั้งนี้  ผูศกึษาวจิัยเลือกใชเครื่องมือ  4  ประเภทคือ   

 1)  การศึกษาเอกสารและการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวของ   
 2)  แบบสอบถามที่ใชสอบถามเกษตรกรกลุมตัวอยาง  จํานวน  250  ชดุ  ซ่ึงผูวิจัยได

พัฒนาขึ้นจากการศึกษาเครื่องมือที่มีอยูเดิมจากงานวิจยัทีม่ีแนวคดิคลายคลึงกัน(ชนัฐ  วิหคเหิร,  
2547,  หนา  72-78)  นําเสนออาจารยที่ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิจาํนวน  3  ทาน (ดังรายชื่อปรากฏ
ตามภาคผนวก  ก)  เพื่อตรวจสอบความตรงตอเนื้อหา (Content  Validity)  ความเหมาะสมของ
ภาษาที่ใชในขอคําถาม  จากนั้นนําไปปรับปรุงแกไข  กอนนําแบบสอบถามไปใชในการจัดเก็บ
ขอมูล   

 3)  การใชเทคนิคการจัดเวทชุีมชน  เพื่อหาปญหา  สาเหตแุละแนวทางแกไขปญหา 
 4)  แบบประเมินโครงการที่ปรับปรุงจากแบบประเมินโครงการของกรมสงเสริม

การเกษตร 
 การสรางเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางไดดําเนินการตามขั้นตอน
ดังนี ้
 1.   ศึกษาขอมลูจากเอกสาร ตํารา วารสาร ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ใชสาระความรูที่ไดรับ 
มาเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถาม 
 2.   สรางแบบสอบถาม แลวนําไปขอรับคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  เพื่อตรวจสอบความ
ครอบคลุมของเนื้อหาสํานวนภาษา  และความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไข 
 3.   เมื่อสรางแบบสอบถามที่เปนเครื่องมือที่ใชในการศึกษาแลว  ผูวิจัยไดนํา
แบบสอบถามไปทดสอบ (Pre-test)  กับประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางของผูวิจัย  จํานวน 40 ชุด 
แลวนํามาคาํนวณหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม แลวนําไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง           
ที่กําหนดไว ในกลุมแรก จํานวน  250  คน 
 4.  ใชแบบประเมินโครงการที่ปรับปรุงจากแบบประเมินโครงการของกรมสงเสริม
การเกษตร  ประเมินโครงการจากกลุมตัวอยางที่  2  ที่รวมจัดทําโครงการ  จํานวน  25  คน 

3.3.2   สวนประกอบของเครื่องมอื 
 ในการศึกษาครั้งนี้  แบงกลุมตัวอยางออกเปน  2  กลุม  ดังนี ้
  กลุมที่  1  ใชแบบสอบถาม  เปนเครื่องมือหลักในการรวบรวมขอมูลสําหรับใหเกษตรกร  
ที่เปนกลุมตัวอยาง  กลุมที่  1  จํานวน  250  คน  เปนผูตอบแบบสอบถาม  โดยกําหนดชุดคําถาม
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และแบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปด    และคําถามที่มีลักษณะปลายเปด   แบบสอบถาม
ประกอบดวย 4 สวน คือ 
  สวนที่ 1 เปนคําถามดานขอมูลทั่วไป ประกอบดวย ขอมูลสวนบุคคล ไดแก สถานภาพ
ทางสังคม  เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ภูมิลําเนา  ระดับการศึกษา  การประกอบอาชีพ  รายได  
การเปนสมาชิกกลุม 
  การกําหนดเกณฑอิงกลุมเพือ่ใชกําหนดเกณฑระดับอายขุองกลุมตัวอยาง  3  ระดับ   
ใชวิธีการอิงกลุมโดยใชคาเปอรเซ็นไทลแบงเปน  3  ระดับ  ดังนี ้
  อายุ  18-37  ป หมายถึง  กลุมอายุต่ํา 
  อายุ  38-52  ป หมายถึง  กลุมอายุปานกลาง 
  อายุ  53  ปขึ้นไป หมายถึง  กลุมอายุสูง 
  สวนที่ 2  เปนคําถามเกีย่วกับปจจยัดานสังคม  ดานความรูความเขาใจในการจัดทํา
แผนพัฒนาโครงการเกษตร  ความคาดหวังผลประโยชนที่จะไดรับจากการเขารวมทําแผนพัฒนา
โครงการเกษตร 
  สวนที่ 3  เปนคําถามเกี่ยวกบัการมีสวนรวมของเกษตรกรในการทําแผนพัฒนาโครงการ
เกษตร  แบงออก 4  ดาน คือ  ดานการมีสวนรวมคิด รวมตัดสินใจ   ดานการมีสวนรวมทํา  
ดําเนินการตามแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ดานการมีสวนรวมติดตามประเมินผล  และดานการ 
มีสวนรวมในการสนับสนุนการทําแผนพฒันาโครงการเกษตร        
  สวนที่ 4  เปนคําถามเกีย่วกับปญหา  อุปสรรค  และขอเสนอแนะ  ในการทําแผนพัฒนา
โครงการเกษตร      
  กลุมที่  2  ใชแบบประเมินโครงการที่ปรับปรุงจากแบบประเมินโครงการของกรมสงเสริม
การเกษตร  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการที่จัดทําแบบมีสวนรวม  โดยใชเกษตรกรกลุมตัวอยาง  
กลุมที่  2  จํานวน  25  คน 
 3.3.3  การใหคะแนนเครื่องมอื 

 คําถามสวนที่  2  และสวนที่  3  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยทางสังคม  และการมีสวนรวม
ของเกษตรกร  มีหลักเกณฑการใหคะแนน  ดังนี ้
  ระดับมากที่สุด   คะแนน 5  คะแนน 
  ระดับมาก    คะแนน 4  คะแนน 
  ระดับปานกลาง  คะแนน 3  คะแนน 
  ระดับนอย    คะแนน 2  คะแนน 
  ระดับนอยที่สุด  คะแนน 1  คะแนน 
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คําถามสวนที่  2  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานสังคม  มีคําถาม  2  ตอน  ดังนี ้
ตอนที่  2.1  ความรูความเขาใจในการจัดทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ใชมาตรวัดของ  

Likert  ใช  Scale  5 ลําดับ  มีคําถาม  5  ขอ 
ตอนที่  2.2  ความคาดหวังประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการ

เกษตร  ใชมาตรวัดของ  Likert  ใช  Scale  5 ลําดับ  มีคําถาม  5  ขอ   
คําถามสวนที่  3  เปนคําถามขอมูลเกี่ยวกับการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัทํา

แผนพัฒนาโครงการเกษตร  มีคําถาม  4  ตอน  ดังนี ้
ตอนที่  3.1  ดานการมีสวนรวมคิด  รวมตดัสินใจในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  

ใชมาตรวัดของ  Likert  ใช  Scale  5 ลําดับ  มีคําถาม  5  ขอ   
 ตอนที่  3.2  ดานการมีสวนรวมทํา  ดําเนินการตามแผนพฒันาโครงการเกษตร  ใชมาตรวัด
ของ  Likert  ใช  Scale  2 ลําดับ  มีคําถาม  5  ขอ   
 ตอนที่  3.3  การมีสวนรวมตดิตามประเมินผลในการจัดทาํแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ใช
มาตรวัดของ  Likert  ใช  Scale  5 ลําดับ  มีคําถาม  3  ขอ   
 ตอนที่  3.4  ดานการมีสวนรวมสนับสนุนในการจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ใช
มาตรวัดของ  Likert  ใช  Scale  2 ลําดับ  มีคําถาม  3  ขอ   
 3.3.4   การจัดทําแผนพฒันาโครงการเกษตร   
 ผูวิจัยไดนําผลจากการวิเคราะหปญหา  แนวทางแกไข  และปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวม
ของเกษตรกรในการจดัทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ที่ไดจากแบบสอบถาม  และจากการจัดเวที
ชุมชนมาเปนแนวทางในการพัฒนาโครงการ   โดยมีขัน้ตอนในการพัฒนาคือ  การกําหนดชื่อ
โครงการไดยดึหลักการสื่อใหเห็นถึงกิจกรรมที่จะดําเนินการ  วัตถุประสงคยึดหลักการสื่อใหเห็น
วาเกษตรกรจะไดอะไรจากการเขารวมกิจกรรม  เปาหมายโครงการคือส่ิงที่ตองการใหเกิดขึน้       
ในชุมชน  วิธีดําเนินการเปนการพิจารณาถึงวัตถุประสงคที่ตองการใหโครงการมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งเกษตรกรจะตองมีความรูถูกตองเหมาะสม  ซ่ึงการดําเนินการจึงตองมีการใหความรูในทาง
ปฏิบัติเพื่อใหสามารถนําความรูไปปฏิบัติไดจริง  และจาํเปนตองจัดหาอุปกรณสนับสนุนให
สอดคลองกับการปฏิบัติงานโครงการดวย  สวนการประเมินโครงการ  เนื่องจากโครงการเปนการ
ใหเกษตรกรปฏิบัติงานตามโครงการจริง  ดังนั้นการประเมินโครงการจึงเปนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานโครงการในเรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ  เพื่อยืนยันวาโครงการมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงผู
ศึกษาวจิัยไดนาํโครงการเสนอตอที่ประชุมเวทีชุมชน  เพือ่ขอความเห็นชอบในการนําไปปฏิบัติ 
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 3.3.5  การวิจัยในขั้นตอนการประเมินผลโครงการ   
 ผูวิจัยไดเลือกใชวิธีการประเมินผล  ที่ใชแบบประเมินโครงการปลูกผักปลอดสารพิษ    
หลังการเขารวมโครงการ  เพื่อช้ีใหเหน็วาผูเขารวมโครงการมีสวนรวมในการจัดทําโครงการเกษตร
เพิ่มขึ้น  ลักษณะเครื่องมือประกอบดวย  ขอคําถามเกี่ยวกบัการถายทอดความรู   การนาํความรูไป
ปฏิบัติการผลิตผักปลอดสารเคมีที่ถูกตองและปลอดภยั  การผลิตผักปลอดภัยและไดมาตรฐาน  
แนวทางในการพัฒนาระบบการผลิตและการจัดการคุณภาพผลผลิตของเกษตรกรในการผลิตผัก
ปลอดสารพิษ 
 

3.4  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 
 3.4.1  การจัดเก็บขอมูลเพื่อการวิเคราะหปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพฒันาโครงการเกษตร  ปญหา  อุปสรรค  แนวทางแกไขปญหา  ดาํเนินการโดย 
 1)  ขอความรวมมือจากเกษตรกรในการจดัเก็บขอมูลตามแบบสอบถามจากกลุม
ตัวอยาง  จํานวน  250  คน  ระหวางเดือน  พฤศจิกายน – ธันวาคม  2548 
 2)  จัดทําเวทีชมุชนเพื่อคนหาปญหา  สาเหตุและแนวทางแกไขปญหา  ในวนัศุกร   
ที่  17  มีนาคม  2549  เวลา  18.00  น  ณ  ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบลหวยกะป  มีผูเขารวมเวทีชุมชน  96  คน  เพื่อนํามาเปนแหลงขอมลูเพิ่มเติมอีกแหลงหนึ่ง
นอกเหนือจากการศึกษาเอกสารทุติยภูมิ  และขอมูลจากแบบสอบถาม 
 3.4.2  การจัดเก็บขอมูลเพื่อการประเมินผลโครงการพฒันา  โดยประชมุชี้แจงและนําเสนอ
โครงการพัฒนาที่ไดกําหนดขึ้นตอที่ประชุมกลุมเกษตรกร  ในวันศุกรที่  7  เมษายน  2549  รวมทั้ง  
“โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ”   เพื่อขอความเห็นชอบในการทดลองใชในตําบลหวยกะป      
ดวยเหตุผลความเหมาะสมในการจัดทําเปนพื้นที่ทดลองโครงการ  และประเมินผลโครงการโดย 
ใชแบบประเมนิโครงการปลูกผักปลอดสารพิษหลังเขารวมโครงการเพือ่นํามาวิเคราะหเปรียบเทยีบ 
ผลสําเร็จของโครงการ  จากนั้นนําผลการประเมินมาใชปรับปรุงโครงการพัฒนาในประเด็นตาง ๆ  
เพื่อใหเกิดความสมบูรณสําหรับการนําไปใชประโยชนในโอกาส  ตอไป 
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3.5  การวิเคราะหขอมูล 
 
 ภายหลังจากทีไ่ดทําการเก็บรวบรวมขอมลูมาแลว  ผูวิจยัจะตองทําการตรวจสอบ  ความ 
ถูกตอง  และความสมบูรณของขอมูลที่ไดรับ เพื่อที่จะสามารถแกไขขอผิดพลาดรวมทั้งการเก็บ   
ขอมูลเพิ่มเติมใหมหากมีความจําเปน  จากนั้นทําการลงรหัสขอมูลแลวปอนขอมูลที่แปลงรหัสลง 
ในคอมพิวเตอร   ซ่ึงหลังจากทําการปอนขอมูลแลวจะใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการตรวจสอบ
ขอมูลที่ไดอีกครั้ง  เพื่อตรวจความถูกตองของการปอนขอมูล  ขอมูลที่ไดทั้งหมดจะถูกนําไป
ประมวลผลทางสถิติโดยโปรแกรม คอมพวิเตอร จากนั้นนําผลที่ไดไปวิเคราะหหาคําตอบตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว  ขอมูลที่ไดจากการศกึษาเอกสาร  ใชการวิเคราะหเนือ้หาและนําเสนอผลใน
ลักษณะการบรรยายความ  สําหรับวิธีการทางสถิติที่ใชไดแก 
  3.5.1  การวิเคราะหคุณลักษณะพื้นฐานของกลุมตัวอยางใชคารอยละ (Percentage) 
  3.5.2  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวม  จําแนกตามเพศใช Independent  t-test 
  3.5.3  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวม  จําแนกตามอายุ  รายได  ระดับ
การศึกษา  อาชีพ  ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพืน้ที่  การเปนสมาชิกกลุม  ใช  F–test 
  3.5.4  การวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวม  จําแนกตามระดับความรูความเขาใจ  
ความคาดหวังผลประโยชนที่ไดรับจากการเขารวมจัดทําแผนพัฒนาโครงการเกษตร  ใช  F – test 
  3.5.5  นําผลการวิเคราะหจากขอ  3.5.1 - 3.5.4  มาจัดทําโครงการพัฒนาพรอมนําไปทดลอง
ใชในตําบลหวยกะป 
  3.5.6  การประเมินผลโครงการพัฒนา  ใชวเิคราะหโครงการหลังเกษตรกรเขารวม 
โครงการ 
 

3.6  ขั้นตอนการทําวิจัย 
 
 การศึกษาวิจยั  เร่ืองการสรางการมีสวนรวมของเกษตรกรในการจดัแผนพัฒนาโครงการ
เกษตรที่มีประสิทธิภาพ : กรณีศึกษา  ตําบลหวยกะป  อําเภอเมืองชลบรีุ  จังหวดัชลบุรี  ผูศึกษาวิจยั
ไดดําเนนิการตามขั้นตอนปรากฏตามภาพ 4 
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การจัดเก็บ / วเิคราะหขอมูล 
จําแนกตามแหลงขอมูล 
 
 

 
 
 
การสังเคราะหขอมูล  ปญหา  สาเหตุ 
แนวทางแกไข  เพื่อการกําหนดโครงการพฒันา 
 
 

 
 
การทดลองใช /ปรับปรุงโครงการ 
 
 
 
 
 
ภาพ 4 ขั้นตอนการทําวจิัย 

ขั้นตอนการทาํวิจัย 

ทบทวนเอกสาร 

งานวิจยัที่เกีย่วของ 

วิเคราะหเนื้อหา 

กําหนดตัวอยาง 
สรางแบบสอบถาม 

เก็บขอมูล 

วิเคราะหขอมูล 

ทดสอบสมมตฐิาน 

การจัดเวทีชุมชน 

วิเคราะหขอมูล 

การสังเคราะหขอมูล  ปญหา  สาเหตุและแนวทางแกไข 

การกําหนด / นําเสนอโครงการพัฒนา 

การทดลองใช / ปรับปรุง 
โครงการพัฒนา 


