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วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
ประเภทของกำรวิจัย  

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงประยุกต์ เพ่ือพัฒนาตัวแบบการบริหารวิสาหกิจชุมชนที่เหมาะสม
เพ่ือสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : กรณีศึกษาธุรกิจ
ชุมชน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed method 
research) ในการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งประกอบด้วย 2 วิธี คือ 

1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
ด้วยเหตุผลที่เก็บข้อมูล ทั้ง 2 วิธี เนื่องจากเป้าหมายของการวิจัยนี้ต้องการสร้างองค์ความรู้

การบริหารธุรกิจ และจัดท าแผนธุรกิจเพ่ือพัฒนาตัวแบบของการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างแนวทางการ
สร้างคุณค่า (Value creation) วิสาหกิจชุมชน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เหมาะสมภายใต้
แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน จากนั้นจะท าการศึกษาการตอบรับของผู้บริโภคจาก
การทดสอบตลาดของวิสาหกิจชุมชนแต่ละแห่งโดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งจะเป็นการ
ยืนยันความส าเร็จของผลการพัฒนาตัวแบบของการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างแนวทางการสร้างคุณค่า
วิสาหกิจชุมชนอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิง
การแข่งขัน อันจะน าไปสู่การยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
ประชาคมอาเซียน 
 
ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
 ผู้วิจัยได้ก าหนดความส าคัญของการศึกษาในด้านการพัฒนาตัวแบบการบริหารธุรกิจชุมชนที่
เหมาะสมด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 
(Competitive advantage) จนก่อให้เกิดการสร้างคุณค่า (Value creation) และเตรียมพร้อมธุรกิจ
สู่ประชาคมอาเซียน โดยอาศัยรูปแบบการเจาะลึกถึงปัญหาและข้อคิดเห็นเพ่ืออธิบายและน าไป
ประกอบค าอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ โดยเน้นวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงคุณภาพ จากการจัด
สนทนากลุ่ม (Group discussion) การระดมสมองด้วย METAPLAN โดยมีกิจกรรมดังต่อไป 

1. การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบด้วย 4 เวที ได้แก่ 
1.1 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างเสริมศักยภาพการแข่งขัน เพ่ือหาแนวทางการส่งเสริมกลุ่มฯ จาก
หลักการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Business strategy)  

1.2 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ แนวคิดการสร้าง
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) จนก่อให้เกิดการสร้างคุณค่า (Value 
creation) 
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1.3 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 ด้วยกระบวนการอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้
แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน (Competitive advantage) จนก่อให้เกิดการสร้าง
คุณค่า (Value creation) และเตรียมพร้อมธุรกิจสู่ประชาคมอาเซียน อันจะน าไปสู่แนวคิดการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือหาแนวทางร่วมกันระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการก าหนดการพัฒนาตัวแบบการบริหารธุรกิจ
ชุมชนที่เหมาะสม 

1.4 การจัดเวที คืนข้อมูลและองค์ความรู้ เพ่ือน าเสนอผลการเรียนรู้จากโครงการพัฒนา
ตนเองของกลุ่มที่ผ่านมา เพื่อน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา แก้ไขปรับปรุงให้สามารถเป็นวิธีปฏิบัติที่
เหมาะสมทางด้านระบบการบริหารของกลุ่มได้ 

2. การประเมินตนเองของกลุ่มสมาชิก 
ผู้วิจัยใช้เครื่องมือแบบสอบถามการประเมินตนเองของสมาชิกกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน

เป้าหมาย เพ่ือชี้วัดความพร้อมในเข้าสู่กลยุทธ์การสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในประเด็น การ
สร้างคุณค่า การบริหารโซ่แห่งคุณค่า กลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารการตลาด รวมทั้งความพร้อมของ
กลุ่มฯ ในการสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ และการส่งเสริมจากหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบและส่งเสริม 

3. การวิเคราะห์เชิงประจักษ์ 
การวิเคราะห์สรุปอุปนัย (Analytic Induction) จากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกด้าน

บริบทและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน แนวทางการบริหารเชิงกลยุทธ์ของ
วิสาหกิจชุมชนโดยมุ่งสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน และยังวิเคราะห์ข้อมูลด้านความสามารถใน
การสร้างคุณค่าและก าหนดกลยุทธ์การตลาดของวิสาหกิจชุมชนอ าเภอแม่ริมแต่ละกลุ่ม  ผู้วิจัยและ
กลุ่มเป้าหมายจะน ามาหาบทสรุปของบริบทแต่ละกลุ่มร่วมกันแล้วท าการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ 
(Bloomberg and Volpe, 2012) เพ่ือก าหนดตัวแบบการบริหารตามแนวคิดการสร้างความ
ได้เปรียบเชิงการแข่งขันที่เหมาะสม รวมทั้งก าหนดปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อแนวทางการบริหาร
วิสาหกิจชุมชนแต่ละกลุ่ม จากนั้นจะน าข้อมูลที่ได้จากทั้งการสนทนากลุ่มและการลงมือปฏิบัติในแต่
ละขั้นตอนมาท าการแบ่งตามประเภทของข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือน ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
บรรยาย (Descriptive analysis) และการวิเคราะห์เชิงเนื้อหาสาระ (Content analysis) (Berg and 
Lune, 2012) 

4.  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา (Instrument) 
การวิจัยนี้เป็นการศึกษากรณีการด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบ

เชิงการแข่งขันทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งการใช้วิธีการเก็บข้อมูลที่หลากหลาย
เป็นสิ่งจ าเป็นในการท าความเข้าใจอย่างลึกซึ้งจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น (Bloomberg and Volpe, 
2012) การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนาเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง น ามาสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วยเครื่องมือต่าง ๆ 
ดังนี้ 

4.1 การทบทวนเอกสาร (Document reviews) ผู้วิจัยท าการศึกษาเอกสารเกี่ยวกับ
การด าเนินกิจกรรมภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจของวิสาหกิจชุมชน
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงกรณีศึกษาอ่ืน ๆ 

4.2 แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structured Interview) ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลด้านภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันด้วยการสร้างคุณค่า การ
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บริหารโซ่แห่งคุณค่า กลยุทธ์ธุรกิจและการบริหารการตลาด รวมทั้งความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย ใน
การสร้างกลยุทธ์ธุรกิจ จากการสร้างค าถามปลายเปิดที่มีรูปแบบและตอบค าถามแบบเรียงความสั้น ๆ 
เกี่ยวกับแนวคิดการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันทางธุรกิจ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
ในการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอแม่ริม การสัมภาษณ์เป็นการสนทนากลุ่มโดยเจาะประเด็น 
(Focus group discussions) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์  

4.3 แบบสังเกตการณ์ (Observation) หรือการจดบันทึก (Note taking) ผู้วิจัยใช้การ
สังเกตการณ์โดยไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการวางแผนธุรกิจเชิงกลยุทธ์ เพ่ือสังเกตตามสภาพการ
ด าเนินกิจกรรมตามแนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันทางธุรกิจ และท าการจดบันทึกเพ่ือ
น าข้อมูลมาท าการสรุปปัญหาและอุปสรรคที่มีต่อเศรษฐกิจของกลุ่มฯ การสังเกตจะเป็นการท าให้เห็น
พฤติกรรมหรือการปฏิบัติบางอย่างที่ไม่ได้กล่าวถึงจากการสัมภาษณ์หรือข้อมูลบิดเบือนจากการ
สัมภาษณ์ 
 
ระเบียบวิธีกำรวิจัยเชิงปริมำณ  
 การศึกษาเชิงปริมาณเป็นการศึกษาปัจจัยสู่ความส าเร็จของการบริหารธุรกิจเพ่ือสร้างแนว
ทางการสร้างคุณค่า (Value creation) วิสาหกิจชุมชน อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่เหมาะสม
ภายใต้แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน การศึกษาเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey 
research) โดยมีการใช้แบบสอบถามปลายปิด (Close-ended Questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีวิธีการด าเนินการวิจัยเชิงปริมาณตามกระบวนการหัวข้อต่อไป 
 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ศึกษำ  
1)  การเลือกพ้ืนที่ศึกษา การศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาการสร้างเสริมศักยภาพการด าเนิน

ธุรกิจและการแข่งขันในตลาดของวิสาหกิจชุมชน ตั้งอยู่ในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้
แนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน 

2)  ประชากรในการศึกษามี 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มสมาชิกวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนใน
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่และกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าของวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนใน
อ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิธีการก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่มดังนี้ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนในอ าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีจ านวน 118 แห่ง 
จ านวนสมาชิกทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนจ านวน 1,737 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2561) การก าหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 326 คน โดยการก าหนดขนาดของตัวอย่างจะใช้ตาราง Yamane 
(1973) ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และค่าความคาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ + 5 ของประชากร
จ านวน 1,737 คน  

การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มผู้บริโภคที่เคยซื้อสินค้าของวิสาหกิจ
ชุมชนใช้การก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรในการค านวณหาขนาดของตัวอย่าง กรณีนี้จะใช้
สูตรโดยไม่ทราบจ านวนของกลุ่มประชากรได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 246 ตัวอย่าง ซึ่งได้จาก
สูตรค านวณ โดยก าหนดสัดส่วนของประชากรเท่ากับ 0.20 ที่ระดับความมั่นใจ ร้อยละ 95 และค่า
ความคาดเคลื่อนที่ระดับร้อยละ + 5 
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2. วิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-probability 

Sampling) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็นการสุ่มตัวอย่างที่อาศัยดุลยพินิจของผู้เก็บ
ข้อมูลเป็นหลัก คือ เมื่อพบกลุ่มตัวอย่างที่มีคุณลักษณะตามความต้องการคือ เป็นผู้ที่เป็นลูกค้าของ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ าเภอแม่ริมท่ีนิยมและสนใจในสินค้าก็จะเข้าไปเก็บข้อมูล 

 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
3.1 การพัฒนาเครื่องมือ ในการเก็บข้อมูลจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องผู้วิจัยสามารถน ามาสร้างเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยจะใช้แบบ
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการ
เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ โดยใช้วิธีการเก็บแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูล ซึ่งประกอบด้วย 5 ส่วน ได้แก่  
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านลักษณะของผู้ซื้อข้อมูลด้านลักษณะของผู้ซื้อ 
  ส่วนที่ 2 พฤติกรรมในการเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์  
  ส่วนที่ 3 ปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน 
  ส่วนที่ 4 แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 
  ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

 

ตัวแปรที่ใช้ในการวัด คือ ตัวแปรเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จาก
วิสาหกิจชุมชน (ส่วนที่ 3) ที่มีต่อการด าเนินการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน แบ่ง
ออกเป็น 4 ปัจจัย เป็นค าถามเพ่ือวัดความคิดเห็นต่อปัจจัยทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัด
จ าหน่ายและการส่งเสริมการตลาด มีลักษณะเป็นค าถามปลายปิดซึ่งประกอบด้วยค าตอบย่อยที่
แบ่งเป็น 5 ระดับ โดยใช้มาตรวัด ประมาณค่า (Rating Scale) และให้คะแนนแต่ละระดับตั้งแต่ค่า
คะแนนน้อยที่สุด คือ 1 ถึงค่าคะแนน มากที่สุดคือ 5 รวมจ านวน 23 ข้อ และมีเกณฑ์ในการให้
คะแนนดังนี้  

 

มีทัศนคติที่ดีอย่างยิ่ง ให้ 5 คะแนน  
มีทัศนคติที่ด ีให้ 4 คะแนน  
มีทัศนคติปานกลาง ให้ 3 คะแนน  
มีทัศนคติที่ไม่ดี ให้ 2 คะแนน  
มีทัศนคติที่ไม่ดีอย่างยิ่ง ให้ 1 คะแนน  

 

การแปลความหมายของคะแนนในส่วนนี้ใช้หลักเกณฑ์ (Likert, 1967) ดังนี้ 
 

ความกว้างของอันตรภาคชั้น  =  
คะแนนสูงสุด−คะแนนต่ าสุด

จ านวนชั้น
 

     =  
5−1

5
 = 0.8 
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การแปลความหมายตามเกณฑ์ของระดับคะแนนดังนี้ 
ช่วงคะแนน  1.0 - 1.8  หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อยที่สุด   
  1.81 - 2.6 หมายถึง มีระดับความส าคัญน้อย   
  2.61 - 3.4   หมายถึง มีระดับความส าคัญปานกลาง   
  3.41 - 4.2  หมายถึง มีระดับความส าคัญมาก 
  4.21 - 5.0  หมายถึง มีระดับความส าคัญมากท่ีสุด 

3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็นเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมี

รายละเอียด เกี่ยวกับการสร้างแบบสอบถามเป็นขั้นตอนดังนี้  
3.2.1 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ จากหนังสือ เอกสารทางวิชาการ แนวคิด ทฤษฎี 

และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารวิสาหกิจชุมชน การบริหารธุรกิจ การตลาด เพ่ือน ามาเป็น
แนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัย  

3.2.2 ศึกษางานวิจัยที่สอดคล้องกับการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือ
เก็บรวบรวมข้อมูล  

3.2.3 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องตามกรอบแนวคิดที่ ใช้ใน
การศึกษา ท าการตรวจสอบเนื้อหาของแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหา  

3.2.4 น าข้อมูลที่ท าการศึกษามาสร้างแบบสอบถามเพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วน
ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการศึกษา  

3.2.5 น าแบบสอบถามท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วไปหาความเท่ียงตรงของเครื่องมือใน
การวิจัย 

  

3.3 การตรวจสอบเครื่องมือ  
การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างขึ้นท าการตรวจสอบความ

ตรง และความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
3.3.1 การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น

เสนอต่อผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน เพ่ือตรวจสอบความครบถ้วนและความสอดคล้องของเนื้อหา (Content 
Validity) ของแบบสอบถามที่ตรงกับเรื่องที่จะศึกษา จ านวน 3 ท่านที่พิจารณาแบบสอบถาม ได้แก่ 
1) ผศ.ดร.เจิมขวัญ รัชชุศานติ 2) ผศ.ดร.พนิดา สัตโยภาส 3) ผศ.ดร.ศุภธณิศร์ เติมสงวนวงศ์ จากนั้น
น าผลของผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านมารวมกันค านวณหาความตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งค านวณจากความ
สอดคล้องระหว่างประเด็นที่ต้องการวัดกับข้อค าถามที่สร้างขึ้นดัชนีที่ใช้แสดงค่าความสอดคล้อง 
เรียกว่า ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ (Item–Objective Congruence 
Index: IOC) โดยผู้เชี่ยวชาญต้องประเมินด้วยคะแนน 3 ระดับ คือ  

 

ให้คะแนน +1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
ให้คะแนน 0 ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นสอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
ให้คะแนน –1 ถ้าแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่สอดคล้องกับนิยามของตัวแปรที่ก าหนด  
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หลังจากนั้นน าผลคะแนนที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า IOC ตามเกณฑ์
ในการหาค่าความสอดคล้องระหว่างข้อคาถามกับตัวแปรที่ก าหนด คือหากข้อคาถามที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.50–1.00 มีค่าความตรงผ่านเกณฑ์สามารถน าไปใช้ในการทดสอบก่อนการใช้งานได้ แต่หาก
น้อยกว่า 0.50 ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือตัดทิ้ง (สุวิมล ติรกานันท์, 2548)  โดยสรุปผลการ
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดในการเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอแม่ริม จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า ข้อค าถามทุกข้อ มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดผู้วิจัยจึงไม่ได้ตัดข้อ
ค าถามใด ๆ ออกจากมาตรวัดตัวแปร แสดงในภาคผนวก ง 

3.3.2 การตรวจสอบความเชื่อมั่น ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามไปทดสอบตัวอย่างกับ
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นตัวแทนที่เหมาะสมของกลุ่มประชากรจ านวน  30 ชุด โดยตรวจสอบข้อ
ค าถามที่มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพ่ือให้แน่ ใจว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามจะมีความเข้าใจตรงกัน และตอบค าถามได้ตามความเป็นจริงทุกข้อรวมทั้งข้อค าถามมี
ความเชื่อมั่นทางสถิติ จึงต้องน ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha) และน ามาปรับปรุงแก้ไขก่อนน าไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ซึ่งผลการทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมและปัจจัยทางการ
ตลาดในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภคเพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารวิสาหกิจชุมชนในอ าเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ได้ค่าระดับความเชื่อมั่น  Cronbach’s Alpha เท่ากับ 0.870 แสดงใน
ภาคผนวก จ จึงสรุปได้ว่า เครื่องมือมีความเชื่อม่ันค่อนข้างสูงและสูงมาก (พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2553) 
 

4. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
4.1 ข้อมูลปฐมภูมิ ใช้การส ารวจภาคสนาม โดยเก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม สัมภาษณ์ 

และการจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือเก็บข้อมูลเชิงลึกโดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง 2 กลุ่มข้างต้น 
4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดการสร้างความได้เปรียบเชิงการ

แข่งขัน (Competitive advantage) การสร้างคุณค่า (Value creation) การบริหารโซ่แห่งคุณค่า 
(Value chain management) ก ล ยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ  (Business strategy) ก า รบ ริ ห า รก ารต ล าด 
(Marketing management) ตลอดจนศึกษาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ ศูนย์ส่งเสริมการ
ส่งออก และเอกสารอิเลกทรอนิกส์จากการสืบค้นทางอินเตอร์เน็ต เป็นต้น 
 

5. กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
เมื่อผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามได้ทั้งหมดแล้ว จากนั้นจะท าการตรวจสอบความถูกต้อง

สมบูรณ์ของแบบสอบถามและแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์ออก แล้วจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาจัด
ระเบียบกลุ่มข้อมูล ลงรหัส น าไปบันทึกผลลงในคอมพิวเตอร์ และวิเคราะห์ประมวลผลโดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป (SPSS) โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

5.1 การวิเคราะห์ส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและพฤติกรรมในการ
เลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ จะน ามาแจกแจงความถี่ (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) น าเสนอ
ในรูปสถิติเชิงพรรณนา เพื่อใช้ในการบรรยายลักษณะข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามท าการ
วิเคราะห์โดยใช้ร้อยละ  

https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84&sa=X&ved=0ahUKEwiY4Pq_qI_dAhUItI8KHffADj4Q1QIIoQEoAw
https://www.google.co.th/search?q=%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%84&sa=X&ved=0ahUKEwiY4Pq_qI_dAhUItI8KHffADj4Q1QIIoQEoAw
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5.2 การวิเคราะห์ระดับความส าคัญปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากวิสาหกิจชุมชน
และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน น ามาวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง (Central 
Tendency) โดยหาค่าคะแนนเฉลี่ย (Mean) และวัดการกระจาย (Measure of Variation) โดยหา
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) น าเสนอในรูปสถิติเชิงพรรณนา  

5.3 การท าสอบสมมติฐานในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ย (Mean : �̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.)  แล้วจ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคล ในวิธีการหาค่าเฉลี่ย
แบบจ าแนกสองทาง (Compare Means) และท าการเปรียบเทียบความแตกต่างด้วย t-test และด้าน
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัว ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบรายคู่เชิงซ้อน ด้วยวิธีของ LSD และค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ภายในระหว่างตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันโดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson Product Moment Correlation Coefficient) 


