
บทที ่3 
วธิีด ำเนินกำรวจิัย 

 
  การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research: 
PAR) ดา้นการผลิตผลิตภณัฑเ์ห็ดและผกัปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม ดว้ยการจดัการความรู้ของกลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใช้
ประโยชน์ในการพฒันาและส่งเสริมการผลิตของกลุ่มให้เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นส่วน
ส าคญัในการขบัเคล่ือน และพฒันาชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่ งตนเองได้  โดยมีขั้นตอนในการ
ด าเนินการวจิยั ดงัน้ี 

กำรก ำหนดประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 โครงการวจิยัไดท้  าการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยการส ารวจ ออกแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และ

สนทนากลุ่ม จากประชากร คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่           
อ. สันทราย จ.เชียงใหม่และเกษตรกรผูส้นใจ โดยกลุ่มตวัอยา่ง คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้น
เจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ. สันทราย จ.เชียงใหม่และเกษตรกรผูส้นใจ ท่ีเขา้ร่วมโครงการ 

ขั้นตอนกำรวจัิย 
 ขั้นด าเนินการวจิยัเพื่อการวางแผนพฒันาและการติดตามประเมินผล มีการปฏิบติัดงัน้ี  

 1. การศึกษาและการวิเคราะห์สภาพปัญหาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัสภาพปัญหาดา้นการผลิต
ผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่          
อ. สันทราย จ.เชียงใหม่ เพื่อน าขอ้มูลท่ีไดม้าใชป้ระโยชน์ในการพฒันา ส่งเสริม หรือด าเนินการวิจยั
แกไ้ขปัญหาไดต้รงกบัความตอ้งการของชุมชน 
 2. โดยการวิจยัคร้ังน้ีไดจ้ดัท าโครงการยอ่ยเพื่อใหไ้ดผ้ลการวิจยัท่ีสามารถตอบวตัถุประสงค์
ของการวิจยัได ้ส าหรับโครงการยอ่ยประกอบไปดว้ย 5 โครงการยอ่ย ประกอบดว้ย 
  2.1 โครงการเวทีชาวบา้นศึกษารูปแบบ ปัญหา และความตอ้งการดา้นการผลิตเห็ด 
และผกัปลอดสารพิษแบบมีส่วนร่วม 
  2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิคและวธีิการปลูกผกัปลอดสารพิษ 
  2.3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเทคนิคและวธีิการเพาะเห็ด 
  2.4 โครงการติดตามผลดา้นการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
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  2.5 โครงการศึกษาดูงานดา้นการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
 3. การน าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติั การน าแผนปฏิบติังานไปปฏิบติัตามท่ีก าหนดไว ้   
โดยผูมี้ส่วนร่วมในการด าเนินการวิจยั ไดแ้ก่ คณะนกัวิจยั ชุมชนและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียอ่ืน ๆ ให้มี
ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนด้วยความตั้ งใจและมีความ
รับผดิชอบ เพื่อใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคข์องกิจกรรม  
 4. การติดตามประเมินผลโครงการ  การติดตามและประเมินผลของการพฒันาตาม
แผนการปฏิบติังานเป็นระยะ ๆ ตามแผนการวจิยั 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ใชเ้คร่ืองมือหลกัในการวจิยั 5 ลกัษณะ ดงัต่อไปน้ี  
 1. การจดัโครงการ “เวทีชาวบา้นศึกษารูปแบบ ปัญหา และความตอ้งการดา้นการผลิต
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 “เทคนิคและวิธีการปลูกผกัปลอดสารพิษ” 
เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ในการส่งเสริมสนบัสนุน 
และพฒันารูปแบบการผลิตผกัปลอดสารพิษให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความต้องการ และ
ศกัยภาพของกลุ่ม ตลอดจนความตอ้งการของตลาดต่อไป 
 3. การจดัโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบติัการเร่ือง “เทคนิคและวิธีการเพาะเห็ด” เพื่อให้
ความรู้แก่เกษตรกรสมาชิกกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ บา้นเจดียแ์ม่ครัว ในการส่งเสริมสนบัสนุน และ
พฒันารูปแบบการผลิตเห็ดให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับความตอ้งการ และศกัยภาพของกลุ่ม 
ตลอดจนความตอ้งการของตลาดต่อไป 
 4. การจดั “โครงการติดตามผลด้านการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ” เพื่อติดตาม
ความกา้วหนา้หลงัจากการฝึกอบรมดงักล่าวขา้งตน้ เพื่อรับทราบปัญหา ตลอดจนให้ขอ้แนะน าในการ
แกไ้ขปัญหาจากวิทยากรผูท้รงคุณวุฒิ เพื่อพฒันารูปแบบการผลิตผลิตภณัฑ์เห็ดและผกัปลอดสารพิษ 
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ของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ และศกัยภาพของกลุ่ม ตลอดจนความตอ้งการของตลาดต่อไป 
  5. โครงการศึกษาดูงานดา้นการผลิตเห็ดและผกัปลอดสารพิษ  ณ ศูนยศึ์กษาการพฒันา
ห้วยฮ่องไคร้ อนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่เพื่อให้สมาชิกของกลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่บา้นเจดียแ์ม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ไดเ้ห็นตวัอยา่งจริงในการปลูกผกั
ปลอดสารพิษ และการเพาะเห็ด  

วธีิกำรด ำเนินกำรเกบ็ข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัเชิงปฏิบติัการแบบมีส่วนร่วมคร้ังน้ี ไดด้ าเนินการเก็บ
รวบรวมขอ้มูลตามกรอบการวจิยัท่ีก าหนดไว ้โดยมีวธีิการการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 
 1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลบริบทของชุมชน คณะนกัวจิยัไดล้งพื้นท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลตาม
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ จากการรวบรวมจากเอกสาร ไดแ้ก่ เอกสารของกลุ่มเกษตรกรท่ีรวมตวักนัใน
ชุมชน เอกสารขององค์การบริหารส่วนต าบล ส านักงานพฒันาชุมชนจงัหวดั ศูนยส่์งเสริม
อุตสาหกรรมภาค และส านกังานมาตรฐานอุตสาหกรรม เป็นตน้ 

 2. การเก็บรวบรวมข้อมูลตามแผนปฏิบัติงานของโครงการ จากแบบสอบถาม การ
สัมภาษณ์ การสังเกตการมีส่วนร่วม และการจดักิจกรรมกลุ่ม  

วธีิกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
 การวเิคราะห์ขอ้มูลใชว้ธีิการผสมผสานทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยวิธีการวิเคราะห์
ขอ้มูลเชิงปริมาณใชส้ถิติพรรณนา ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ความถ่ี และค่าเฉล่ีย เป็นตน้ 
 แบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนดงัน้ี 
 
 เกณฑท่ี์ใชใ้นการใหค้ะแนนความพึงพอใจ คือ  
   มากท่ีสุด  5 คะแนน 
   มาก   4 คะแนน 
   ปานกลาง 3 คะแนน 
   นอ้ย  2 คะแนน 
   นอ้ยท่ีสุด 1 คะแนน 
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 เกณฑท่ี์ใชแ้ปลความหมายของความพึงพอใจ คือ 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  4.51 – 5.00  แปลความหมายวา่  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50  แปลความหมายวา่   มีความพึงพอใจมาก 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50  แปลความหมายวา่  มีความพึงพอใจปานกลาง 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50  แปลความหมายวา่  มีความพึงพอใจนอ้ย 
  ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50  แปลความหมายวา่  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  แปลความหมายวา่  ไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  3.51 – 4.50  แปลความหมายวา่  ไดรั้บประโยชน์มาก 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  2.51 – 3.50  แปลความหมายวา่  ไดรั้บประโยชน์ปานกลาง 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.51 – 2.50  แปลความหมายวา่  ไดรั้บประโยชน์นอ้ย 
ค่าเฉล่ียระหวา่ง  1.00 – 1.50  แปลความหมายวา่  ไดรั้บประโยชน์นอ้ยท่ีสุด 

 
 ส่วนวิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงคุณภาพ ใช้การจดัหมวดหมู่ การวิเคราะห์ความสัมพนัธ์
เช่ือมโยง การวเิคราะห์การเปล่ียนแปลง และการวเิคราะห์ขั้นตอน เป็นตน้ 

ขอบเขตของโครงกำร  
พื้นท่ีในการด าเนินการวิจยั คือ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่บา้นเจดีย์แม่ครัว ต.แม่แฝกใหม่          

อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  
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ระยะเวลำท ำกำรวจัิย 
  ระยะเวลาในการท าวจิยั 12 เดือน (ตุลาคม 2551 ถึง กนัยายน 2552)  

แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำรวจัิย 

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
ผลิตภณัฑผ์กัปลอดภยัจากสารพิษ
และการเพาะเห็ด 

            

3. ฝึกอบรมการผลิตผกัปลอดภยัจาก
สารพิษและการเพาะเห็ด และ
ทดลองปฏิบติั 

            

4. พฒันารูปแบบการบริหารจดัการ
กลุ่มแบบมีส่วนร่วมในการผลิตและ
จ าหน่ายผกัปลอดภยัจากสารพิษ
และการเพาะเห็ด 

            

5. จดัเวทีชาวบา้น เพื่อทบทวน 
เก่ียวกบัจดัการแบบมีส่วนร่วมใน
ผลิตภณัฑผ์กัปลอดภยัจากสารพิษ
และการเพาะเห็ด 

            

6. ปรับปรุงพฒันารูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่มแบบมีส่วนร่วม
ในการผลิตและจ าหน่ายผกัปลอดภยั
จากสารพิษและการเพาะเห็ด 

            

7. ติดตามประเมินผล การ
ด าเนินงาน ของทุกฝ่าย 
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กจิกรรม 
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8. สงัเคราะห์และถอดบทเรียนการ
ด าเนินโครงการ 

            

9. เผยแพร่องคค์วามรู้ท่ีไดจ้าก
งานวจิยัสู่ทอ้งถ่ิน 

            

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

            

 

 




