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วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ด้านการบริหารจดัการแบบมีส่วนร่วม ผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษ ด้วยการจดัการ
ความรู้ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันาและส่งเสริมการผลิตของกลุ่มธุรกิจชุมชนเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงจะเป็นส่วนส าคญัในการขบัเคล่ือน และพฒันาธุรกิจชุมชนให้เขม้แข็งสามารถพึ่งตนเองได ้โดยมี
ขั้นตอนในการด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 โครงการวิจยัได้ท าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 
และสนทนากลุ่ม ดงัน้ี 
 1. ประชำกร จ ำนวน 3 กลุ่ม คือ  
  1.1 สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว 
  2.2 กลุ่มผูจ้ดัจ  าหน่ายผกัและเห็ดในตลาดแม่แฝก 
  2.3 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมมาซ้ือเห็ดและผกัในตลาดเจดียแ์ม่ครัว 

 2. กลุ่มตัวอย่ำง 
  2.1 สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ.
เชียงใหม่ โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ. สัน
ทราย จ.เชียงใหม่ ท่ีเขา้ร่วมโครงการ  
  2.2 กลุ่มผูจ้ดัจ  าหน่ายผกัและเห็ดในตลาดแม่แฝก จ านวน 21 ราย ซ่ึงเป็นประชากร
ทั้งหมดท่ีผูจ้  าหน่ายผกัและเห็ดในตลาดเจดียแ์ม่ครัว 
  2.3 กลุ่มผูบ้ริโภคท่ีนิยมมาซ้ือเห็ดและผกัในตลาดเจดียแ์ม่ครัว ซ่ึงจะท าการสุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 246 ราย ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งโดยไม่อาศยัความน่าจะเป็น (Non-probability Sampling) แบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซ่ึงเป็นการสุ่มตวัอย่างท่ีอาศยัดุลยพินิจของผูเ้ก็บขอ้มูลเป็นหลกั คือ 
เม่ือพบกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีคุณลกัษณะตามความตอ้งการคือ เป็นผูท่ี้นิยมบริโภคเห็ดและผกัปลอดสารพิษ
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ก็จะเขา้ไปเก็บขอ้มูล ใช้สูตรในการค านวณหาขนาดของตวัอย่าง กรณีน้ีจะใช้สูตรโดยไม่ทราบจ านวน
ของกลุ่มประชากร โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากบั 0.20 ท่ีระดบัความมัน่ใจ ร้อยละ 95 
  แสดงวธีิการค านวณขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
    n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
   p = สัดส่วนของกลุ่มตวัอยา่ง ในท่ีน้ีผูศึ้กษาตอ้งการสัดส่วน ร้อยละ 20 
   z = ระดบัความเช่ือมัน่ ผูศึ้กษาก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ท่ี ร้อยละ 95 ดงันั้น z 
เท่ากบั 1.96 
   e = ระดบัความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับ เท่ากบั ร้อยละ 5 
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ขั้นตอนกำรวจิัย 
 ขั้นด าเนินการวจิยัเพื่อการวางแผนพฒันาและการติดตามประเมินผล มีการปฏิบติัดงัน้ี  
 1. การศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาดา้นการบริหาร
จดัการ ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าใช้ประโยชน์ในการพฒันา ส่งเสริม หรือด าเนินการวิจยัแก้ไขปัญหาได้ตรงกบัความ
ตอ้งการของชุมชน 
 2. โดยการวิจัยคร้ังน้ีได้จัดท าโครงการย่อยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยท่ีสามารถตอบ
วตัถุประสงคไ์ด ้ส าหรับโครงการยอ่ยประกอบไปดว้ย 5 โครงการยอ่ย ประกอบดว้ย 
  2.1 โครงการเวทีชาวบา้นศึกษารูปแบบ ปัญหา และความตอ้งการด้านการผลิตเห็ด 
และผกัปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม 
  2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิคและวธีิการบริหารจดัการกลุ่ม 
  2.3 โครงการส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภคตลาดเจดียแ์ม่ครัว 
  2.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการการใหค้วามรู้ทางดา้นการตลาด 
  2.5 โครงการประชุมกลุ่มยอ่ย ติดตามผลการบริหารงานกลุ่ม 
  2.6 โครงการทดสอบตลาดผกัปลอดสารพิษ 
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 3. การน าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติั การน าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติัตามกิจกรรมท่ีก าหนด
ไว ้โดยผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการวิจยั ไดแ้ก่ คณะนกัวิจยั ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ให้
มีความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบติังานให้เป็นไปตามแผนด้วยความตั้งใจและมีความ
รับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  
 4. การติดตามประเมินผลโครงการ การติดตามและประเมินผลของการพฒันาตาม
แผนการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ตามแผนการพฒันา 

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือหลกัในการวจิยั 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 1. การจดัโครงการ “เวทีชาวบา้นศึกษารูปแบบ ปัญหา และความตอ้งการด้านการผลิต
เห็ด และผกัปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม” จดัข้ึนโดยมีเป้าหมายหลกัเพื่อให้ สมาชิกเกษตรกรกลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว หมู่ 3 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ไดท้บทวนรูปแบบ 
ปัญหา และความตอ้งการดา้นการผลิตเห็ด และผกัปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วมท่ีกลุ่มไดด้ าเนินการ
มาวา่เป็นอยา่งไร และตอ้งการใหมี้การส่งเสริมสนบัสนุน และพฒันาดา้นรูปแบบการผลิตอยา่งไรบา้ง 
ซ่ึงจะเป็นข้อมูลส าคญัท่ีผูว้ิจยัจะได้น ามาประกอบการด าเนินการส่งเสริมสนับสนุน และพฒันา
รูปแบบการผลิตของใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่มต่อไป 
 2. การจดัโครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “การบริหารจดัการกลุ่ม” เพื่อให้ความรู้แก่
เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว ในการส่งเสริมสนับสนุน และพฒันา
รูปแบบการบริหารจดัการกลุ่มผูผ้ลิตผกัปลอดสารพิษให้มีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของ
กลุ่มและความตอ้งการของตลาดต่อไป 
 3. โครงการส ารวจตลาดเจดีย์แม่ครัว เพื่อให้ทราบความต้องการและพฤติกรรมของ
ผูบ้ริโภค ในพื้นท่ีบา้นเจดียแ์ม่ครัว เพื่อเป็นขอ้มูลในการวางแผนทางดา้นการตลาดของกลุ่มต่อไป 
 4. การจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการด้านการตลาด เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกร
สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ไดมี้ความรู้ความเขา้ใจในระบบตลาด และส่งเสริม
สนบัสนุนและพฒันารูปแบบการบรรจุภณัฑ์สินคา้ สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่มและความตอ้งการ
ของตลาดต่อไป 
 5. โครงการประชุมกลุ่มยอ่ย เพื่อติดตามผลดา้นการบริหารจดัการกลุ่มและการวางแผน
ทางการตลาดของกลุ่ม เพื่อติดตามความกา้วหนา้หลงัจากการฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อรับทราบ
ปัญหา ตลอดจนให้ขอ้แนะน าในการแกไ้ขปัญหา รวมทั้งพฒันารูปแบบการตลาดผลิตภณัฑ์เห็ดและ
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ผกัปลอดสารพิษ ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
ใหมี้ประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบัศกัยภาพของกลุ่มและความตอ้งการของตลาดต่อไป 
 6. โครงการทดสอบตลาด ผลิตภณัฑเ์ห็ดและผกัปลอดสารพิษ ณ ตลาดเจดียแ์ม่ครัว ตลาด
นดัเกษตรปลอดสารพิษ (MCC) และศูนยก์ารคา้เซ็นทรัลแอร์พอร์ตพล่าซ่า เพื่อให้สมาชิกของกลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ไดเ้ห็นตวัอยา่งจริงในการ
ท าตลาดปลูกผกัปลอดสารพิษ  

วธิีกำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามกรอบขอ้มูลท่ีก าหนดไว ้โดยมีวธีิการการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชน คณะนกัวจิยัไดล้งพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จากการรวบรวมจากเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสารของกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมตวักนัใน
ชุมชน เอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั ศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาค และส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 
 2. การเก็บรวบรวมขอ้มูลตามแผนปฏิบติังานของโครงการ จากแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกตการมีส่วนร่วม และการจดักิจกรรมกลุ่ม  
 3. การเก็บรวมรวมขอ้มูลทางดา้นการตลาดจากผูบ้ริโภคและผูจ้ดัจ  าหน่าย ในตลาดเจดีย์
แม่ครัว ด้วยแบบสอบถามแบบผู้บริโภค (Questionnaire) ท่ีผูว้ิจ ัยได้พัฒนาข้ึนให้ครอบคลุม
วตัถุประสงคข์องการท าการวจิยั และแบบสัมภาษณ์ผูจ้  าหน่ายเห็ดและผกัในตลาดเจดียแ์ม่ครัว โดยจะ
สัมภาษณ์ในประเด็นความตอ้งการในการจดัจ าหน่ายเห็ดและผกัปลอดสารพิษ รวมถึงปัญหาและอุป
สรรคใ์นการจดัจ าหน่ายเห็นและผกัในตลาดเจดียแ์ม่ครัว 

วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการผสมผสานทั้ งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยวิธีการ
วิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพใช้การจดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ความเช่ือมโยง การ
วิเคราะห์การเปล่ียนแปลง และการวิเคราะห์ขั้นตอน เป็นตน้ ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณใช้
สถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย เป็นตน้ รวมทั้งมาตรฐานส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale)  
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 มาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
   เกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้ะแนนความพึงพอใจ คือ  
    มากท่ีสุด  5 คะแนน 
    มาก   4 คะแนน 
    ปานกลาง 3 คะแนน 
    นอ้ย  2 คะแนน 
    นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
   เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมายของความพึงพอใจ คือ 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51–5.00  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51–4.50  มีความพึงพอใจมาก 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง   2.51–3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.51–2.50   มีความพึงพอใจนอ้ย 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง   1.00–1.50   มีความพึงพอใจนอ้ยท่ีสุด 
   เกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้ะแนนความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ  
    มากท่ีสุด 5 คะแนน 
    มาก  4 คะแนน 
    ปานกลาง 3 คะแนน 
    นอ้ย  2 คะแนน 
    นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
   เกณฑท่ี์ใชใ้นการแปลความหมายของความคิดเห็นต่อประโยชน์ท่ีไดรั้บ คือ 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51–5.00   ไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51–4.50  ไดรั้บประโยชน์มาก 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51–3.50 ไดรั้บประโยชน์ปานกลาง 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51–2.50 ไดรั้บประโยชน์นอ้ย 
    ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00–1.50 ไดรั้บประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 

ขอบเขตของโครงกำร  
 พื้นท่ีในการด าเนินการวจิยั คือ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่  อ. 
สันทราย จ.เชียงใหม่  
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ระยะเวลำท ำกำรวจิัย 
 ระยะเวลาในการท าวจิยั 12 เดือน (ตุลาคม 2551 ถึง กนัยายน 2552)  

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจิัย 

กจิกรรม 

ระยะเวลำ 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ตค พย ธค มค. กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย 

1. ศึกษาสภาพ ศกัยภาพการบริหาร
จดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของกลุ่ม 

 
           

2. จดัเวทีชาวบา้น เพื่อระดม
ความคิดเก่ียวกบัสภาพปัญหาและ
ความตอ้งการในการบริหารจดัการ
กลุ่มผลิตภณัฑผ์กัปลอดภยัจาก
สารพิษและการเพาะเห็ด 

            

3. ฝึกอบรมการบริหารจดัการกลุ่ม
แบบมีส่วนร่วม 

            

4. ส ารวจความตอ้งการของผูบ้ริโภค
ตลาดเจดียแ์ม่ครัว 

            

5. ฝึกอบรมและใหค้วามรู้เก่ียวกบั
แนวคิดทางดา้นการตลาด 

            

6. พฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
กลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการผลิตและ
จ าหน่ายผกัปลอดภยัจากสารพิษ
และการเพาะเห็ด 

            

7. ปรับปรุงรูปแบบการตลาด ใน
การผลิตและจ าหน่ายผกัปลอดภยั
จากสารพิษและการเพาะเห็ด 

            

7. ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน ของทุกฝ่าย 

            

8. สงัเคราะห์และถอดบทเรียนการ
ด าเนินโครงการ 
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กจิกรรม 

ระยะเวลำ 

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
ตค พย ธค มค. กพ มีค เม.ย พค มิย กค สค กย 

9. เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
งานวจิยัสู่ทอ้งถ่ิน 

            

10. น าเสนอผลการด าเนินโครงการ             
11. จดัท ารายงาน/บทเรียนผลการ
ติดตามประเมินผลโครงการฉบบั
สมบูรณ์ 

            

 

 




