บทที่ 3
วิธีการวิจยั
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขี ดความสามารถด้านการรบริ หาร
จัดการวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างยัง่ ยืน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาศักยภาพการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ และเพื่อศึกษากลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยัง่ ยืน มีวธิ ี การวิจยั ประกอบ
ไปด้วย ประชากรและตัวอย่างข้อมูลและเครื่ องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกรอบแนวคิดของ
การวิจยั การวิเคราะห์ขอ้ มูล และการอภิปรายผลมีรายละเอียดดังนี้
3.1 ประชากรและตัวอย่าง
ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดประชากรของการศึ ก ษาโดยก าหนดชุ ม ชน จังหวัดเชี ยงใหม่
ทั้งสิ้ น 25 อาเภอ
ขั้นตอนที่ 2 กาหนดตัวอย่าง
ตัวอย่างคือ กลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่ วม
โครงการการพัฒนากลยุท ธ์ ก ารเพิ่ ม ศักยภาพและขี ดความสามารถการบริ หารจัดการวิส าหกิ จ
ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่จานวน 2 กลุ่ม ของอาเภอสันกาแพง จ.เชียงใหม่ ดังตารางที่ 3.1
ตารางที่ 3.1 รายชื่ อกลุ่มวิสาหกิจชุ มชนของจังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีความสนใจในการพัฒนากลยุทธ์
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถการบริ หารจัดการ
ลาดับ
อาเภอ
1
สันกาแพง
2
สันกาแพง
ที่มา: จากการวิจยั

ตาบล
ห้วยทราย
ห้วยทราย

กลุ่มวิสาหกิจชุ มชน
ข้าวกล้องงอกคนเมือง
ส.มรดก ส.มรดกไทย
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3.2 ข้ อมูลและเครื่ องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บรวบรวมข้ อมูล
3.2.1 ประเภทของข้อมูล
1) ข้อ มู ล ปฐมภู มิ ได้จ ากการส ารวจ สอบถามและสั ม ภาษณ์ ตัว อย่า งจ านวน
2 ชุมชน ของอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่
2) ข้อมูลทุติยภูมิ ได้แก่ เอกสาร งานวิจยั ที่เกียวข้องกับการบริ หารจัดการวิสาหกิ จ
ชุมชน
3) เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบประเมินศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชน
จังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการประเมิ นศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิ จชุ มชนเป็ นแบบมาตราส่ วน
ประมาณค่า 5 ระดับคือ
ระดับ 5 หมายถึง
ระดับศักยภาพมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง
ระดับศักยภาพมาก
ระดับ 3 หมายถึง
ระดับศักยภาพปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง
ระดับศักยภาพน้อย
ระดับ 1 หมายถึง
ระดับศักยภาพน้อยที่สุด
ในการประเมินศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุ มชนประกอบไปด้วยการบริ หาร
จัดการการผลิต การบริ หารจัดการการเงิน การบริ หารจัดการการตลาด และการบริ หารจัดการองค์กร
โดยมีคาถามเกี่ยวกับการประเมินศักยภาพการบริ หารจัดการในแต่ละด้านดังต่อไปนี้
3.1) การบริ หารจัดการองค์กร
(1) สามารถจัดแบ่ งหน้าที่ ความรับผิดชอบของพนักงานให้ตรงกับความรู ้
และความสามารถ
(2) สามารถจัดแบ่งงานให้มีปริ มาณเหมาะสมกับจานวนพนักงาน
(3) สามารถในการติดต่อสื่ อสารและประสานงาน
3.2) การบริ หารจัดการตลาด
(1) สามารถในการพัฒนาปรับปรุ งผลิ ตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของ
ผูบ้ ริ โภค
(2) สามารถในการประสานเชื่ อมโยงกับเครื อข่ายของผูป้ ระกอบการสิ นค้า
และบริ การที่เหมือนหรื อคล้ายคลึงกัน
(3) มีช่องทางการจาหน่ายสิ นค้าที่มีความหลากหลาย
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(4) ความสามารถในการประชาสั ม พัน ธ์ แ ละจ าหน่ า ยสิ นค้ าผ่ า นทาง
สื่ ออิเล็กทรอนิกส์
(5) ความสามารถในการต่อยอดและเพิม่ มูลค่าในสิ นค้าและบริ การ
3.3) การบริ หารจัดการบัญชีและการเงิน
(1) ความสามารถในการจัดทาบัญชี
(2) ความสามารถในการคิดต้นทุนและผลตอบแทน
(3) ความสามารถในการนากาไรมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ
(4) ความสามารถในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
3.4) การบริ หารทรัพยากรมนุษย์
(1) ความสามารถในการจูงใจพนักงานให้ปฏิบตั ิงานอย่างเต็มที่
(2) ความสามารถในการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน
(3) โอกาสในการพัฒนาความรู ้ และความสามารถในประเด็นที่เกี่ ยวข้องกับ
งานที่ปฏิบตั ิ
(4) ความสามารถในการมีปฏิสัมพันธ์กบั คนในองค์กร
(5) ความสามารถในการเจรจาต่อรองกับลูกค้า
3.3 การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลในการวิจยั ครั้ งนี้ ใช้การวิเคราะห์ ขอ้ มู ลเชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ
โดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริ มาณจะทาการวิเคราะห์
3.3.1 การวิเคราะห์ ขอ้ มูลเชิ งปริ มาณ ได้จากการเก็บ รวบรวมข้อมู ลจากแบบประเมิ น
ศักยภาพการบริ หารจัดการด้านการผลิ ต การตลาด การเงิ นและองค์กรของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชน
โดยการหาข้อมูลสถิ ติเชิ งพรรณนาด้วยค่าความถี่ ค่าเฉลี่ ย โดยการประเมินศักยภาพการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจชุ มชนเป็ นแบบมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย
และน้อยที่สุด
3.3.2 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ กรณี ที่ขอ้ มูลมีลกั ษณะข้อความ การบรรยาย ข้อเสนอแนะ
ความคิ ดเห็ นต่ าง ๆ ที่ เกิ ดจากการสั ม ภาษณ์ สอบถาม สั งเกต และแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู ้ จะใช้การ
วิเคราะห์ เนื้ อหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้ กลุ่มเป้ าหมายต่างๆ ที่เป็ นการเก็บข้อมูลเชิ งคุณภาพมาประมวล เพื่อยืนยันหรื อ
เสริ มข้อมูลเชิงปริ มาณให้มีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น
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3.3.3 การอภิปรายผลข้อมูล
การอภิปรายข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยใช้แนวคิด ดังต่อไปนี้
1) การวิเคราะห์ศกั ยภาพของวิสาหกิจชุ มชนมาอภิปรายผลการเปรี ยบเทียบกับการ
วิเคราะห์ SWOT โดยพิจารณาจาก ปั จจัยภายใน ได้แก่ การบริ หารจัดการด้านการผลิต การตลาด
องค์กรและการเงิน และปั จจัยภายนอก ได้แก่ เศรษฐกิ จ สังคม การเมือง การได้รับการสนับสนุ น
จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกองค์กร
2) การอภิ ป รายแนวทางการการยกระดับ และเพิ่ ม ขี ดความสามารถการบริ หาร
จัดการโดยประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกและภายใน ทาการประมวลผลการวิเคราะห์ SWOT
และระบุประเด็นที่จะนาไปสู่ การกาหนดกลยุทธ์
3.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย
การวิจยั เรื่ องกลยุทธ์ ก ารพัฒนาเพื่ อเพิ่ มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ อย่างยัง่ ยืนมีกรอบแนวคิดของการวิจยั ดังภาพที่ 3.1 และมี
แผนงานวิจยั ดังภาพที่ 3.2 ดังนี้
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ศึกษาบริ บทเบื้องต้น
วิเคราะห์ศกั ยภาพการบริ หารจัดการ
ปัญหาและอุปสรรคในการบริ หารจัดการ

นักวิจยั และ
ผูเ้ ชี่ยวชาญ

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน

สะท้อนปัญหาและความต้องการ
กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถ การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน

Do
สมดุลด้านเศรษฐกิจ

Plan

ผลิต

สมดุลด้านสังคม
องค์กร

ตลาด

การเงิน

กรร

Check

kkkk
Act

สมดุลด้านสิ่ งแวดล้อม
การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถการ
บริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนอย่างยัง่ ยืน
ภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดโครงการวิจยั กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ อย่างยัง่ ยืน
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จากภาพที่ 3.1 แสดงกรอบแนวคิดโครงการวิจยั กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขี ด ความสามารถการบริ ห ารจัด การวิส าหกิ จชุ ม ชน จัง หวัด เชี ย งใหม่ อย่างยัง่ ยืน ให้ ป ระสบ
ความสาเร็ จโดยอาศัยการแลกเปลี่ ยนร่ วมกันระหว่างนักวิจยั ผูเ้ ชี่ ยวชาญ ตลอดจนกลุ่ มวิสาหกิ จ
ชุ มชน จังหวัดเชี ยงใหม่โดยการวิเคราะห์ ศกั ยภาพการบริ หารจัดการ ปั ญหาและอุปสรรคในการ
บริ หารจัดการ ความต้องการในการพัฒนาตนเองของกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนเพื่อหาแนวทางในการ
พัฒ นาศัก ยภาพและขีดความสามารถการบริ หารจัดการอันประกอบไปด้วย การบริ หารจัดการ
องค์กร การบริ หารจัดการผลิต การบริ หารจัดการตลาด การบริ หารจัดการการเงินและบัญชี มี การ
ก าหนดกลยุ ท ธ์ ก ารพัฒ นาให้ ส อดคล้อ งและเหมาะสมกับ บริ บ ทและความต้อ งการของกลุ่ ม
วิสาหกิจชุ มชน ผ่านกระบวนการ PDCA คือ การวางแผน การตรวจสอบการดาเนิ นงาน และการ
พัฒนาปรั บ ปรุ งการดาเนิ นงานให้ดีข้ ึ นจนสามารถยกระดับ ศัก ยภาพและขี ดความสามารถการ
บริ ห ารจัด การของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนเชี ย งใหม่ ก ล่ า วคื อ การมี ก ารบริ ห ารจัด การที่ ดี แ ละมี
ประสิ ทธิ ภาพและก่อให้เกิดความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมอันจะช่วยทาให้กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนอยูร่ อดได้อย่างยัง่ ยืน
สาหรับการวิจยั กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถด้านการบริ หาร
จัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยัง่ ยืนมีแผนการวิจยั แสดงดังภาพที่ 3.2
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กรอบแนวคิดการวิจยั “กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและ
ขีดความสามารถการบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

นักวิจยั ร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ
วางแผนโครงการวิจยั

ประชุมเชิงปฏิบตั ิการชี้ แจงกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดเชียงใหม่ จาก 25 อาเภอของจังหวัดเชียงใหม่

คัดเลือกตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 1 กลุ่ม จากจังหวัดเชียงใหม่

วิเคราะห์ศกั ยภาพและขีดความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิม่ ศักยภาพ
และขีดความสามารถการบริ หารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาศักยภาพและ
ขีดความสามารถการบริ หารจัดการ
วิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่

การติดตามและประเมินผลโดยนักวิจยั ร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญ

การยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถ
การบริ หารจัดการวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชียงใหม่ อย่างยัง่ ยืน
ภาพที่ 3.2 แผนงานวิจยั กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพ
และขีดความสามารถการบริ หารจัดการของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเชียงใหม่
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จากภาพที่ 3.2 ขั้นตอนของแผนการดาเนิ นงานวิจยั สามารถอธิ บายได้ดงั นี้
(1) นักวิจยั ร่ วมกับผูเ้ ชี่ยวชาญร่ วมกันวางแผนโครงการวิจยั
(2) ประชุ มเชิ งปฏิ บ ัติการชี้ แจงกลุ่ มวิสาหกิ จชุ มชนจังหวัดเชี ยงใหม่ จาก 25 อาเภอ ของ
จังหวัดเชียงใหม่
(3) คัดเลือกตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 20 อาเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่
(4) คัดเลื อกตัวอย่างกลุ่มวิสาหกิ จชุ มชนจาก 25 อาเภอของจังหวัดเชี ยงใหม่ที่มีความสนใจ
เข้าร่ วมโครงการพัฒนาฯ
(5) วิ เคราะห์ ศ ัก ยภาพและขี ดความสามารถการบริ ห ารจัดการวิ ส าหกิ จชุ ม ชนจังหวัด
เชี ยงใหม่ ด้านการบริ หารจัดการด้านการผลิ ต การบริ หารจัดการด้านการตลาด การบริ หารจัดการ
ด้านการเงินและการบริ หารจัดการด้านองค์กร
(6) สรุ ป แนวทางการพัฒ นา การฝึ กอบรม กลยุท ธ์ การพัฒ นาเพื่ อเพิ่ ม ศักยภาพและขี ด
ความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
(7) การพัฒนาศักยภาพการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุ มชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยัง่ ยืน
(8) การติ ดตามและประเมิ นผลโดยนักวิจยั ร่ วมกับผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการบริ หารจัดการการ
ยกระดับศักยภาพและขีดความสามารถการบริ หารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงใหม่อย่างยัง่ ยืน

