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บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

ในการศึกษากระบวนการเรียนรูการพัฒนาเศรษฐกจิชุมชน และการนําไปใชประโยชนของ

ประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ 

 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง   
1.1 ประชากร  

ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี มีทั้งหมด 3 กลุม ไดแก บุคลากรขององคการบริหาร  

สวนทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ 2) ผูนํากลุม องคกร ชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตเทศบาล

ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล จังหวัดสมุทรปราการ และ 3) ผูแทนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ 

นักวิชาการผูนําชุมชน ประชาชนในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

 

1.2 กลุมตัวอยาง 

1) บุคลากรขององคการบริหารสวนทองถ่ินในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการที่ เลือกมา      

แบบเจาะจง คือ เทศบาลตําบล และองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 46 แหง แบงเปน       

เทศบาลตําบล 14 แหงองคการบริหารสวนตําบล 32 แหง เปนอําเภอเมืองสมุทรปราการ 10 แหง 

อําเภอพระประแดง 7 แหง อําเภอบางพลี 8 แหง อําเภอ พระสมุทรเจดีย 6 แหง อําเภอบางบอ 10 

แหงและอําเภอบางเสาธง 5 แหง รายละเอียดดังแสดงในตาราง 1 

 

ตาราง 2 แสดงจํานวนองคการบริหารสวนทองถ่ินในจังหวัดสมุทรปราการ 

อําเภอ จํานวนเทศบาล (แหง) จํานวน อบต. (แหง) รวม 

เมืองสมทุรปราการ 5 5 10 

พระประแดง 1 6 7 

บางพล ี 1 7 8 

พระสมุทรเจดีย 2 4 6 

บางบอ 3 7 10 

บางเสาธง 2 3 5 

รวม 14 32 46 

 ที่มา: สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ินจังหวัดสมุทรปราการ http://www.dla.go.th 
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2) กลุมที่ใชในการศึกษากระบวนการเรียนรูและการนําไปใชประโยชนของประชาชน      

ในชุมชน ไดแก ผูนํากลุม องคกร ชุมชนที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตเทศบาลตําบลและองคการบริหาร  

สวนตําบล จังหวัดสมุทรปราการ จํานวน 17 แหง 

 

ตาราง 3 แสดงจํานวนประชากรที่ใชในการศึกษากระบวนการเรียนรูและการนําไปใชประโยชน             

ของประชาชนในชุมชน 

อําเภอ จํานวนกลุม 

เมืองสมทุรปราการ 3 

พระประแดง 3 

บางพล ี 3 

พระสมุทรเจดีย 2 

บางบอ 2 

บางเสาธง 4 

รวม 17 

 

3) กลุมที่ใชในการศึกษาตัวบงช้ีแนวปฏิบัติที่ดี ดานเศรษฐกิจชุมชนและการนําไปใช

ประโยชนของประชาชนในชุมชนไดแก ผูแทนหนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของ นักวิชาการผูนําชุมชน 

ประชาชนในชุมชนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี จํานวน 7 คน 

 

2. เคร่ืองมือท่ีใชเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

2.1 แบบสํารวจกลุม/ชุมชน/องคกรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรือประสบความสําเร็จดานเศรษฐกิจ

ชุมชนและการนําไปใชประโยชนของประชาชนในชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เปนแบบสํารวจ

แบบปลายเปด ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกับผูใหขอมูล ประกอบดวย ช่ือ สกุล ตําแหนง และรายละเอียด    

ของการติดตอ เชน เบอรโทรศัพท อีเมล เปนตน 
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สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับกลุม/ชุมชน/องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือประสบความสําเร็จ 

ประกอบดวย  

1. ขอมูลพื้นฐานอําเภอที่ต้ังของกลุม 

2. ขอมูลรายละเอียดกลุม/ชุมชน/องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรือประสบ

ความสําเร็จ ไดแก 

2.1 ช่ือกลุม/ชุมชน/องคกร 

2.2 ที่อยู  

2.3 ข อมู ลประธานกลุ ม / ชุมชน/องคก ร  ได แก  สถานที่ ติดต อ  เ ช น            

เบอรโทรศัพท อีเมล 

สวนท่ี 3 ขอมูลเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่ดี/การประสบความสําเร็จและการนําไปใชประโยชน 

ในชุมชน ไดแก 

1. แนวปฏิบัติที่ดีหรือการประสบความสําเร็จของกลุมเศรษฐกิจชุมชน 

2. การนําไปใชประโยชนในชุมชน 

 

2.2 แบบสัมภาษณกลุม/ชุมชน/องคกรท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรือประสบความสําเร็จดานเศรษฐกิจ

ชุมชนและการนําไปใชประโยชนของประชาชนในชุมชน จังหวัดสมุทรปราการ ประกอบดวย      

2 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลเกี่ยวกบัผูใหขอมลูไดแก 

1.ช่ือ-สกุล 

2. ตําแหนง/สถานภาพ ที่อยู โทรศัพท อีเมลล 

สวนท่ี 2 กลุม/ชุมชน/องคกรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือประสบความสําเรจ็ไดแก  

1. การรวมกลุมของกลุม/ชุมชน/องคกร 

2. แนวปฏิบัติที่ดีหรือการประสบความสําเร็จของกลุม 

3. กระบวนการเรียนรูของกลุม 

3.1 ลําดับข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู 

3.2 องคประกอบของกระบวนการเรียนรู 

3.3 ปจจัยทีเ่กี่ยวของกับกระบวนการเรียนรู 

4. การนําไปใชประโยชนในชุมชน 
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2.3 ประเด็นท่ีใชในการสนนทนากลุมตัวบงชี้แนวปฏิบัติท่ีดีดานเศรษฐกิจชุมชนและ         

การนําไปใชประโยชนของประชาชนในชุมชน 

วิธีการสรางเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูล มีดังน้ี 

1. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดที่เกี่ยวกับชุมชน กระบวนการเรียนรู ดานเศรษฐกิจชุมชน 

2. ศึกษาทฤษฎี หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

3. จัดทําเครื่องมือรวบรวมขอมูลฉบับราง ไดแก แบบสํารวจ แบบสอบถาม 

4. นําเครื่องมือฉบับรางไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คนพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity)  

5. ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ 

6. จัดทําเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลฉบับสมบูรณ 

 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.1 สํารวจกลุมท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดี มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1) ติดตอประสานงานกับผูรับผิดชอบงานดานเศรษฐกิจชุมชนในแตละพื้นที่ ไดแก       

เกษตรอําเภอและกองสวัสดิการและสังคมของเทศบาลตําบลและองคการบริหารสวนตําบลจาํนวน 46 

แหงเพื่อนัดหมายเขาพบ 

2) เขาพบเพื่ออธิบายวัตถุประสงคของโครงการวิจัย การสํารวจ และรายละเอียด        

แบบสํารวจรวมทั้งนัดหมายขอรับแบบสํารวจคืน 

3) นําขอมูลที่รวบรวมไดมาวิเคราะหจัดทําเปนฐานขอมูลกลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดี 

3.2 ศึกษาลําดับขั้นตอนองคประกอบและปจจัยท่ีเก่ียวของของกระบวนการเรียนรูของกลุม

ดานเศรษฐกิจชุมชน มีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1) ติดตอประสานงานกบัผูนํากลุมที่มีแนวปฏิบัติที่ดีจากฐานขอมูลที่ไดดําเนินงานในขอ 1 

เพื่อนัดหมายขอสมัภาษณ 

2) สัมภาษณผูนํากลุม และสมาชิกกลุมทีม่ีแนวปฏิบัติที่ดีโดยใชแบบสอบถาม 

3) นําผลที่ไดมาวิเคราะหและสังเคราะหขอมลูใน 2 ประเด็นไดแก 

- ลําดับข้ันตอนองคประกอบและปจจัยทีเ่กี่ยวของของกระบวนการเรียนรูของชุมชน 

ดานเศรษฐกิจชุมชน 

- จัดทําตัวบงช้ีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกจิชุมชน 
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3.3 ศึกษาตัวบงชี้แนวปฏิบัติท่ีดีดานเศรษฐกิจชุมชนมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล ดังน้ี 

1) จัดประชุมสนทนากลุมวิพากษ (ราง) ตัวบงช้ีแนวปฏิบัติที่ดีดานเศรษฐกิจชุมชนโดย 

ผูทรงคุณวุฒิ 

2) ปรับปรุง แกไขตามผลการวิพากษของผูทรงคุณวุฒิ 

3.4 นําผลท่ีไดจากการสัมภาษณกลุมท่ีมีแนวปฏิบัติท่ีดีมาจัดทําเปนแนวทางในการพัฒนา    

ใหเอื้อตอการเกิดกระบวนการเรียนรูของชุมชนดานเศรษฐกิจชุมชนที่ทําใหชุมชนเขมแข็ง 

 

4. การวิเคราะหขอมูล  

วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหและสังเคราะหเ น้ือหา(Content Analysis and 

Synthesis) 




