
 

 บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษา  “การพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน ในจังหวัดมหาสารคาม” โดยการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับการ
พัฒนา ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการการพัฒนาโครงการ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ในจังหวัด
มหาสารคามโดยมีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย ดังรายละเอียดดังน้ี 

 
3.1 รูปแบบกำรวิจัย 

การวิจัยชิ้นนี้เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) คือ การวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Approach) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) โดยศึกษาข้อมูลที่ได้จากการ
ส ารวจแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับ แนวทางการพัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก 
กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ซึ่งผู้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเอกสาร หนังสือ บทความ 
วารสารวิชาการ ทั้งเอกสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ แล้วน าแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับนโยบาย 
การบริหารโครงการ แนวคิดปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จ แนวคิดเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และ
ทฤษฏีการพัฒนาชุมชน มาก าหนดเป็นค าถามในการท าการศึกษาในเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Approach) ซึ่งจะเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ เพื่อตอบวัตถุประสงค์ทั้ง 4 ข้อ คือ เพื่อศึกษาระดับ
การพัฒนา ปัจจัยความส าเร็จ ปัญหาและอุปสรรค และ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการการพัฒนา
โครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ใน
จังหวัดมหาสารคาม ส าหรับการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) ใช้การเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลที่มาจากการสัมภาษณ์ และสรุปเป็นแนวทางการ
พัฒนาโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 
3.2 ประชำกรหรือกลุ่มตัวอย่ำง 

 กลุ่มตัวอย่างส าหรับการศึกษานี้ แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
 3.2.1 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก กลุ่มแรก คือ กลุ่มผู้บริหารส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 3 คน 
ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักงานฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาด
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เล็ก กลาง ใหญ่ อีก 2 คน กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้น าชุมชนหรือคณะท างานโครงการพัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านต้นแบบของจังหวัดมหาสารคาม 5 หมู่บ้าน ตามค าแนะน าของหัวหน้างานเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมือง หมู่บ้านละ 9 - 15 คน ขึ้นอยู่กับจ านวนของผู้น าชุมชนหรือคณะท างานของ
หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ 
 3.2.2 การวิจัยเชิงเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เป็นการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม 
(Questionnaire) ใช้หลักการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)โดยเลือกจากหมู่บ้าน
ต้นแบบ 5 หมู่บ้าน ตามค าแนะน าของหัวหน้างานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้แก่ 1) 
บ้านวังปทุม ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม 2) บ้านโนนสูง ต าบลหนองแวง อ าเภอกุดรัง 3) บ้านท่า
สองคอน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม  4) บ้านป่าโน ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก
และ 5) บ้านหนองใหม่ ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก จากนั้นน าจ านวนของประชากรที่อยู่ใน
หมู่บ้านต้นแบบทั้งหมดมาสุ่มตัวอย่างตามการสุ่มแบบ Yamane (1967) ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 
351 คน 
 สูตร 
 
 
 โดย n  คือ  จ านวนหรือขนาดของตัวอย่าง 
  N  คือ  จ านวนหรือขนาดของประชากร ในที่นี้ คือ จ านวนประชากรที่อยู่ในหมู่บ้าน
และชุมชนต้นแบบตามโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่  ในจังหวัด
มหาสารคามจ านวน 5 หมู่บ้าน ซึ่งมีจ านวนประชากรรวมเป็น 2,840 คน 
  e  คือ  ความน่าจะเป็นของความผิดพลาดที่ยอมให้เกิดขึ้นได้ ในที่นี้ คือ 0.05 

แทนสูตร 
 n =           2,840 

    1 + (2,840) (0.05)2 
   = 350.62  

เมื่อแบ่งเป็นสัดส่วนของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 5 หมู่บ้าน จะได้จ านวนประชากรที่ต้องเก็บ
ข้อมูลดังนี ้

1) บ้านวังปทุม ต าบลหัวเรือ อ าเภอวาปีปทุม มีจ านวนประชากร จ านวน 764 คน 
n =  764 x 351 = 94.42  = 94 คน 

     2,840 
2) บ้านโนนสูง ต าบลหนองแวง อ าเภอกุดรัง มีจ านวนประชากร จ านวน 553 คน 

n =  553 x 351 = 68.34  = 68 คน 
     2,840 

n =         N 
         1 + Ne2 
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3) บ้านท่าสองคอน ต าบลท่าสองคอน อ าเภอเมืองมหาสารคาม มีจ านวนประชากร จ านวน 
701 คน 

n = 701 x 351 = 86.63  = 87 คน 
     2,840 
4) บ้านป่าโน ต าบลหนองเรือ อ าเภอนาเชือก มีจ านวนประชากร จ านวน 332 คน 

n  =  332 x 351 = 41.03  = 41 คน 
     2,840 
5) บ้านหนองใหม่ ต าบลหนองกุง อ าเภอนาเชือก มีจ านวนประชากร จ านวน 490 คน 

 n = 490 x 351 = 60.56  = 61 คน 
      2,840 
 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในกำรวิจัย  

การท าวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการท าวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยใช้การส ารวจเอกสาร 
และการวิจัยในเชิงปริมาณด้วยการส ารวจ (Survey Research) เพื่อศึกษาความคิดเห็น และการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในจังหวัดมหาสารคามโดยใช้ เคร่ืองมือในการวิจัย  คือ  แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก  

ทั้งนี้ แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยจะแบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ  
ตอนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารโครงการประสบความส าเร็จ 
ตอนที่ 3 เป็นปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการ 
ตอนที่ 4 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินการของโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน

ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ 
โดยข้อมูลในตอนที่ 2-4 แบ่งเป็น Check List, Multiple Choice หรือ Rating Scale แบ่งเป็น

ระดับความเห็น 5 ระดับ ตาม Likert Scale (1967) คือ  
1 = เห็นด้วยน้อยที่สุด   
2 = เห็นด้วยน้อย    
3 = เห็นด้วยปานกลาง 
4 = เห็นด้วยมาก  
5 = เห็นด้วยมากที่สุด  

ซึ่งเมื่อน าข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว สามารถแปลความตามการก าหนดเกณฑ์ของ
ระดับความคิดเห็นหรือความพึงพอใจ ได้ดังนี ้ 
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1.00 – 1.80 ระดับความเห็นหรือการมีส่วนร่วม น้อยที่สุด  
1.81 – 2.60 ระดับความเห็นหรือการมีส่วนร่วม น้อย  
2.61 – 3.40 ระดับความเห็นหรือการมีส่วนร่วม ปานกลาง 
3.41 – 4.20 ระดับความเห็นหรือการมีส่วนร่วม มาก  
4.21 – 5.00 ระดับความเห็นหรือการมีส่วนร่วม มากที่สุด  

ตอนที่ 5 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ก่อนการน าแบบสอบถามไปใช้ต้องมีการทดสอบความเชื่อมั่นก่อนน าไปเก็บข้อมูล และ

ตรวจสอบด้วยเทคนิค IOC 
 

3.4 กำรเก็บรวมรวมข้อมูล 

ข้อมูลปฐมภูมิ เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส ารวจข้อมูลในพื้นที่จากการสังเกตพฤติกรรม  
และการใช้ชีวิตอยู่รวมกันของประชาชนในพื้นที่ การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้มีประสบการณ์และ 
ความรู้ในเร่ืองข้อมูลต่างๆ ในพื้นที่ ด้วยการออกแบบสอบถาม เพื่อสอบถามผู้บริหารหน่วยงานและ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการ รวมถึงสอบถามคณะกรรมการโครงการของแต่ละหมู่บ้าน 
เกี่ยวกับการด าเนินงานในโครงกาพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตั้งแต่ช่วง 
เตรียมการ ช่วงด าเนินการ และการประเมินผลหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว  เพื่อรวบรวมข้อมูลมา
วิเคราะห์ สรุป อภิปรายผล และน าเสนอข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการต่อไปในอนาคต 

ในส่วนของแบบสอบถาม จะท าการ สอบถามข้อมูลจากประชากร โดยจะใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้แบ่งออกเป็น 5 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นการสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด อาชีพ และความเกี่ยวข้องของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อโครงการ ตอนที่ 2 ถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลให้การบริหารโครงการประสบ
ความส าเร็จ ตอนที่ 3 ถามเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการ  ตอนที่ 4 
ถามข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ตั้งแต่
ช่วง เตรียมการ ช่วงด าเนินการ และการประเมินผลหลังจากโครงการเสร็จสิ้นแล้ว และตอนที่ 5 
เป็นการค าถามปลายเปิดให้แสดงความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการด าเนินโครงการฯ 

 
3.5 สถิติท่ีใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

การศึกษาวิจัยนี้ มีสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ดังนี ้
1) ค่าความถี่และค่าร้อยละใช้อธิบายข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
2) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)   
3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่ 
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ส่งผลกระทบต่อการบริหารโครงการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้านขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประชาชน 

ส าหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ หลังจากรวบรวมข้อมูลจากลุ่มตัวอย่างทั้งหมดแล้ว ผู้วิจัยจะน า
ข้อมูลทั้งหมดมาเรียบเรียง น ามาวิเคราะห์และอภิปรายผลโดยใช้ข้อมูลจากการศึกษาในบทที่มา
วิเคราะห์ จากนั้นสังเคราะห์เป็นแนวทางในการศึกษา 


