
 
บทที ่3 

วธีิการวจิยั 
 
 การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถด้านการรบริหาร
จดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อย่างย ัง่ยืน มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาศกัยภาพการบริหาร
จดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ และเพื่อศึกษากลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีด
ความสามารถการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งย ัง่ยืน มีวธีิการวจิยั ประกอบ
ไปดว้ย ประชากรและตวัอยา่งขอ้มูลและเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลกรอบแนวคิดของ
การวจิยัการวเิคราะห์ขอ้มูล และการอภิปรายผลมีรายละเอียดดงัน้ี 
 
3.1 ประชากรและตัวอย่าง 
 ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนดประชากรของการศึกษาโดยก าหนดชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
ทั้งส้ิน 25 อ าเภอ  
 ขั้นตอนท่ี 2 ก าหนดตวัอยา่ง  
  ตวัอยา่งคือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่ีมีความสนใจและมีความพร้อมในการเขา้ร่วม
โครงการการพฒันากลยุทธ์การเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหารจดัการวิสาหกิจ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่จ  านวน 2 กลุ่ม ของอ าเภอสันก าแพง จ.เชียงใหม่ ดงัตารางท่ี 3.1 
 
ตารางที ่3.1 รายช่ือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีความสนใจในการพฒันากลยุทธ์
 เพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหารจดัการ 

 

ล าดับ อ าเภอ ต าบล  กลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
1 สันก าแพง หว้ยทราย                   ขา้วกลอ้งงอกคนเมือง 
2 สันก าแพง หว้ยทราย                   ส.มรดก ส.มรดกไทย 

ท่ีมา: จากการวจิยั 
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3.2 ข้อมูลและเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 3.2.1  ประเภทของขอ้มูล 
  1) ข้อมูลปฐมภูมิ ได้จากการส ารวจ สอบถามและสัมภาษณ์ตัวอย่างจ านวน  
2 ชุมชน ของอ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
  2) ขอ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่ เอกสาร งานวิจยั ท่ีเกียวขอ้งกบัการบริหารจดัการวิสาหกิจ
ชุมชน 
  3)  เคร่ืองมือในการวิจยั คือ แบบประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่  โดยการประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดบัคือ 
 ระดบั 5 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพมากท่ีสุด 
 ระดบั 4 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพมาก 
 ระดบั 3 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพปานกลาง 
 ระดบั 2 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพนอ้ย 
 ระดบั 1 หมายถึง  ระดบัศกัยภาพนอ้ยท่ีสุด 
 ในการประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชนประกอบไปดว้ยการบริหาร
จดัการการผลิต การบริหารจดัการการเงิน การบริหารจดัการการตลาด และการบริหารจดัการองค์กร
โดยมีค าถามเก่ียวกบัการประเมินศกัยภาพการบริหารจดัการในแต่ละดา้นดงัต่อไปน้ี 
  3.1)  การบริหารจดัการองคก์ร 
   (1)  สามารถจดัแบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบของพนักงานให้ตรงกบัความรู้
และความสามารถ 
   (2) สามารถจดัแบ่งงานใหมี้ปริมาณเหมาะสมกบัจ านวนพนกังาน 
   (3) สามารถในการติดต่อส่ือสารและประสานงาน 
  3.2)  การบริหารจดัการตลาด 
   (1) สามารถในการพฒันาปรับปรุงผลิตภณัฑ์ให้ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูบ้ริโภค 
   (2) สามารถในการประสานเช่ือมโยงกบัเครือข่ายของผูป้ระกอบการสินคา้
และบริการท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลึงกนั 
   (3) มีช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีความหลากหลาย 
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   (4) ความสามารถในการประชาสัมพันธ์และจ าหน่ายสินค้าผ่านทาง 
ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
   (5) ความสามารถในการต่อยอดและเพิ่มมูลค่าในสินคา้และบริการ 
  3.3)  การบริหารจดัการบญัชีและการเงิน 
   (1) ความสามารถในการจดัท าบญัชี 
   (2) ความสามารถในการคิดตน้ทุนและผลตอบแทน 
   (3) ความสามารถในการน าก าไรมาต่อยอดใหเ้กิดประโยชน์แก่กิจการ 
   (4) ความสามารถในการเขา้ถึงแหล่งเงินทุน 
  3.4) การบริหารทรัพยากรมนุษย ์
   (1) ความสามารถในการจูงใจพนกังานให้ปฏิบติังานอยา่งเตม็ท่ี 
   (2) ความสามารถในการสรรหาและคดัเลือกพนกังาน 
   (3) โอกาสในการพฒันาความรู้และความสามารถในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งานท่ีปฏิบติั 
   (4) ความสามารถในการมีปฏิสัมพนัธ์กบัคนในองคก์ร 
   (5) ความสามารถในการเจรจาต่อรองกบัลูกคา้ 
 
3.3 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ขอ้มูลในการวิจยัคร้ังน้ีใช้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยการวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณจะท าการวเิคราะห์ 
 3.3.1 การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงปริมาณ  ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน
ศกัยภาพการบริหารจดัการดา้นการผลิต การตลาด การเงินและองค์กรของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
โดยการหาขอ้มูลสถิติเชิงพรรณนาด้วยค่าความถ่ี ค่าเฉล่ีย โดยการประเมินศกัยภาพการบริหาร
จดัการวิสาหกิจชุมชนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย
และนอ้ยท่ีสุด 
 3.3.2 การวเิคราะห์เชิงคุณภาพ กรณีท่ีขอ้มูลมีลกัษณะขอ้ความ การบรรยาย ขอ้เสนอแนะ 
ความคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเกิดจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และแลกเปล่ียนเรียนรู้ จะใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis) ในการวิเคราะห์ผลจากการสัมภาษณ์ สอบถาม สังเกต และ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ท่ีเป็นการเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพมาประมวล เพื่อยืนยนัหรือ
เสริมขอ้มูลเชิงปริมาณใหมี้ความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 
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 3.3.3 การอภิปรายผลขอ้มูล 
 การอภิปรายขอ้มูลตามกรอบแนวคิดการวจิยั โดยใชแ้นวคิด ดงัต่อไปน้ี 
  1)  การวิเคราะห์ศกัยภาพของวิสาหกิจชุมชนมาอภิปรายผลการเปรียบเทียบกบัการ
วิเคราะห์ SWOT โดยพิจารณาจาก ปัจจยัภายใน ไดแ้ก่ การบริหารจดัการดา้นการผลิต การตลาด 
องค์กรและการเงิน และปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การไดรั้บการสนบัสนุน
จากหน่วยงานต่าง ๆ ภายนอกองคก์ร 
  2)  การอภิปรายแนวทางการการยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถการบริหาร
จดัการโดยประเมินสภาพแวดลอ้มภายนอกและภายใน ท าการประมวลผลการวิเคราะห์ SWOT
และระบุประเด็นท่ีจะน าไปสู่การก าหนดกลยทุธ์ 
  
3.4 กรอบแนวคิดของการวจัิย 
 การวิจยัเร่ืองกลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถด้านการบริหาร
จดัการวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งย ัง่ยนืมีกรอบแนวคิดของการวจิยัดงัภาพท่ี 3.1 และมี
แผนงานวจิยัดงัภาพท่ี 3.2 ดงัน้ี 
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ภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบแนวคิดโครงการวิจยั กลยทุธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
และขีดความสามารถการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งย ัง่ยนื 

  

ศึกษาบริบทเบ้ืองตน้ 
วเิคราะห์ศกัยภาพการบริหารจดัการ 
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจดัการ 
 

กลุ่มวสิาหกิจ
ชุมชน 

สะทอ้นปัญหาและความตอ้งการ 

กลยทุธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและ 
ขีดความสามารถ การบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชน 

Do 

ผลิต องคก์ร

กรร 
ตลาด การเงิน Check

kkkk

Act 

การยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถการ
บริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนอยา่งย ัง่ยนื 

สมดุลดา้นส่ิงแวดลอ้ม 

สมดุลดา้นสงัคม 
สมดุลดา้นเศรษฐกิจ 

Plan 

นกัวิจยัและ
ผูเ้ช่ียวชาญ 
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 จากภาพท่ี 3.1 แสดงกรอบแนวคิดโครงการวิจยั กลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและ
ขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน จังหวดัเชียงใหม่ อย่างย ัง่ยืน ให้ประสบ
ความส าเร็จโดยอาศยัการแลกเปล่ียนร่วมกนัระหว่างนกัวิจยั ผูเ้ช่ียวชาญ ตลอดจนกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่โดยการวิเคราะห์ศกัยภาพการบริหารจดัการ ปัญหาและอุปสรรคในการ
บริหารจดัการ ความตอ้งการในการพฒันาตนเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อหาแนวทางในการ
พฒันาศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหารจดัการอนัประกอบไปด้วย การบริหารจดัการ
องคก์ร การบริหารจดัการผลิต การบริหารจดัการตลาด การบริหารจดัการการเงินและบญัชี มีการ
ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทและความต้องการของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการ PDCA คือ การวางแผน การตรวจสอบการด าเนินงาน และการ
พฒันาปรับปรุงการด าเนินงานให้ดีข้ึนจนสามารถยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถการ
บริหารจัดการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเชียงใหม่กล่าวคือการมีการบริหารจัดการท่ีดีและมี
ประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสมดุลดา้นเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้มอนัจะช่วยท าให้กลุ่ม
วสิาหกิจชุมชนอยูร่อดไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 
 ส าหรับการวิจยั กลยุทธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและขีดความสามารถดา้นการบริหาร
จดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งย ัง่ยนืมีแผนการวจิยัแสดงดงัภาพท่ี 3.2 
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  กรอบแนวคิดการวจิยั “กลยทุธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพและ 
ขีดความสามารถการบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

นกัวจิยัร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 
วางแผนโครงการวจิยั 

ประชุมเชิงปฏิบติัการช้ีแจงกลุ่มวสิาหกิจชุมชน 
จงัหวดัเชียงใหม่ จาก 25 อ าเภอของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 

คดัเลือกตวัอยา่งกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจาก 1 กลุ่ม จากจงัหวดัเชียงใหม่  

วเิคราะห์ศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหารจดัการวิสาหกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

กลยทุธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
และขีดความสามารถการบริหารจดัการ

วสิาหกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

การพฒันาศกัยภาพและ 
ขีดความสามารถการบริหารจดัการ
วสิาหกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 

การติดตามและประเมินผลโดยนกัวจิยัร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญ 

การยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถ 
การบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ อยา่งย ัง่ยนื 

ภาพท่ี 3.2 แผนงานวิจยักลยทุธ์การพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพ 
และขีดความสามารถการบริหารจดัการของวสิาหกิจชุมชน จงัหวดัเชียงใหม่ 
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 จากภาพท่ี 3.2 ขั้นตอนของแผนการด าเนินงานวิจยั สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 (1) นกัวจิยัร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญร่วมกนัวางแผนโครงการวจิยั 
 (2) ประชุมเชิงปฏิบัติการช้ีแจงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่จาก 25 อ าเภอ ของ
จงัหวดัเชียงใหม ่
 (3) คดัเลือกตวัอยา่งกลุ่มวสิาหกิจชุมชนจาก 20 อ  าเภอ ของจงัหวดัเชียงใหม่ 
 (4) คดัเลือกตวัอย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจาก 25 อ  าเภอของจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีความสนใจ
เขา้ร่วมโครงการพฒันาฯ 
 (5) วิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนจังหวดั
เชียงใหม่ด้านการบริหารจดัการด้านการผลิต การบริหารจดัการด้านการตลาด การบริหารจดัการ 
ดา้นการเงินและการบริหารจดัการดา้นองคก์ร 
 (6) สรุปแนวทางการพัฒนา การฝึกอบรม กลยุทธ์การพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่ 
 (7) การพฒันาศกัยภาพการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งย ัง่ยนื 
 (8) การติดตามและประเมินผลโดยนักวิจยัร่วมกบัผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารจดัการการ
ยกระดบัศกัยภาพและขีดความสามารถการบริหารจดัการวสิาหกิจชุมชนจงัหวดัเชียงใหม่อยา่งย ัง่ยนื 

 




